
Van: @asnbank.nl> 
Verzonden: zondag 19 september 2021 22:17 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: COP26 Benelux/EIB paviljoen - fin sector/klimaatcommitment 

Ha  

Helaas lukt mij dat niet op dinsdag of woensdag. Maar hopelijk lukt het mijn collega  of anders 
 wel.  

Gr, 

 

 
 

06  
@asnbank.nl 

ASN Bank 
Bezuidenhoutseweg 153 
Postbus 93514 
2509 AM Den Haag 

https://www.asnbank.nl/ 
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/ 

http://carbonaccountingfinancials.com/ 

ASN Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. KvK Midden Nederland 16062338 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 17 september 2021 14:14 
Aan: @asnbank.nl>;  

@asnbank.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: COP26 Benelux/EIB paviljoen - fin sector/klimaatcommitment 

Ha  
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Zie onderstaand bericht voor het inplannen van een overleg met de koepels over het fin. sector side-
event op het Benelux paviljoen. Is een van jullie beschikbaar op dinsdag van 12:00 – 13:00? 

Vriendelijke groet, 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 15 september 2021 18:05 
Aan: @minfin.nl' @minfin.nl>;  

@minfin.nl>; @verzekeraars.nl' @verzekeraars.nl>; @nvb.nl' 
@nvb.nl>; @pensioenfederatie.nl' @pensioenfederatie.nl>; @dufas.nl' 

@dufas.nl>; @dufas.nl' @dufas.nl>; @verzekeraars.nl' 
@verzekeraars.nl>; @nvb.nl' @nvb.nl> 

CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: COP26 Benelux/EIB paviljoen - fin sector/klimaatcommitment 

Beste allemaal, 

We hebben helaas nog geen uitsluitsel over het voorstel voor een event op het Benelux/EIB paviljoen 
over de samenwerking tussen overheid en financiële sector. Echter schatten we de kans wel aardig groot 
in dat het door zal gaan. Gezien de tijd, leek het ons daarom handig om toch alvast verder te gaan met 
de voorbereidingen van het event. We zouden graag met jullie begin volgende week een overleg plannen 
waarin we de verdere invulling, actieplan, volgende stappen etc. kunnen bespreken.  

Aankomende dinsdag zijn , en ik beschikbaar tussen 09:00 – 10:00 uur of 
tussen 12:00 – 14:00 uur. Met hierbij de sterke voorkeur voor 12:00 – 13:00, zodat we geen afspraken 
hoeven te verzetten.  

Kunnen jullie mij laten weten of dit tijdstip jullie ook schikt? 

Anders zijn  en ik ook beschikbaar op: 

• Maandag: voor 10:30 en tussen 12:00 – 14:00

• Woensdag: 12:00 – 13:00

Ik verneem graag jullie beschikbaarheid, dan plan ik wat in. 

Info event: 

Datum is nog niet vastgesteld. 
Tijdslot waarschijnlijk 5 kwartier. 

Idee voor opzet: 
1. Spreker best practice/succesverhaal (15 min)
2. Spreker theoretisch/academisch (15 min)
3. Panel o.i.d. praktijk voorbeelden sector (30 min)
4. Voorbeeld van ASN (15 min)
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Dit is dus met enige slag om de arm; er bestaat nog een kans dat het niet doorgaat. Maar lijkt ons goed 
om verdere stappen te zetten! 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens  

 

Directie Klimaat 
Directoraat-Generaal Klimaat & Energie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC  | Den Haag  
PO Box 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T +31 (0)6   
E @minezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Indien dit bericht niet voor 
u is bedoeld, wordt u verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het
bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken.
This e-mail message is intended to be exclusively for the addressee. If you are not the
intended recipient you are kindly requested not to make any use whatsoever of the
contents and to notify the sender immediately by returning
this e-mail message.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e



Van: @asnbank.nl> 
Verzonden: zondag 19 september 2021 22:38 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: COP26 Benelux/EIB paviljoen - fin sector/klimaatcommitment 

Ha  

Ik ben zelf beschikbaar voor overleg op maandag van 12:30-13:30 eventueel! 

Ik hoor het graag! 

Gr, 

 

 
 

06  
@asnbank.nl 

ASN Bank 
Bezuidenhoutseweg 153 
Postbus 93514 
2509 AM Den Haag 

https://www.asnbank.nl/ 
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/ 

http://carbonaccountingfinancials.com/ 

ASN Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. KvK Midden Nederland 16062338 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 17 september 2021 14:14 
Aan: @asnbank.nl>;  

@asnbank.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: COP26 Benelux/EIB paviljoen - fin sector/klimaatcommitment 
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Reeds beoordeeld in dit verzoek



Reeds beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: woensdag 22 september 2021 09:54 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Klimaatcommitment en COP events 

Dank  

Vwb bijeenkomst rond klimaatcommitmentrapport: is het niet logisch dat  daar de overheid 

vertegenwoordigt? 

Wat bedoel je met rapport ‘nog niet uit’? Is er al een concept wat je kan delen? 

Grt,  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 21 september 2021 16:58 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Klimaatcommitment en COP events 

Ha  

Productief dagje overleggen gehad, m.n. rondom Commitment en COP events. Korte weergave zodat 
je weer helemaal op de hoogte bent: 

• Klimaatcommitmentrapport is nog niet uit, we gaan ervan uit dat onze punten daarin zijn

verwerkt.

• Als dat idd het geval is, bemiddelen we bij SER voor moment/workshop financiele sector op 1
nov.; klimaatcommitment is immers onderdeel van Klimaatakkoord.

• Bijeenkomst duurt dan ong. uur. Opzet Globaal; Femke de Vries ligt toe, Overheid 

geeft reflectie, paneldiscussie met sector.

Voor de COP: 
•  door  uitgenodigd bij Finance ronde tafel. Fin stemt

annotatie af.
• Sector publiceert ism Dui en Spa ‘How-to’  mbt afsluiten van klimaatcommitment. Wij geven ze

ruimte in Benelux-paviljoen voor internationaal event. Tevens krijgen PCAF en ASN daar een

podium, als succesvolle NL exportproducten met hun meetmethode en concrete
bouwprojecten. Dit wordt samengevoegd in 1 gezamenlijk financieel event in het Benelux
paviljoen.

• Voor EU-paviljoen organiseren we ism UNEP event. Banken hebben parallel ook al contact met
UNEP, we onderzoeken even of het interessant is om ook hier commitment kort ter sprake te
brengen.

ondersteunt bij organiseren van de klimaatweek en Benelux-pav. event,  heeft voortouw 
Unep event.  

........................................................................ 
 

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie – Directie Klimaat 
Ministerie for Economische Zaken en Klimaat
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Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC  | Den Haag  
PO Box 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T +31 (0)6   

E @minez.nl5.1.2.e
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TER INFORMATIE 

Aan  

 

Voorbereiding gesprek Blackrock (vrijdag 01/10) 

Pagina 1 van 6 

Chief Economist 

Directie Algemene Economische 

Politiek 

Auteur 

T 070  

@minezk.nl

Datum 

27 september 2021 

Kenmerk 

CE-AEP / 21242455 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

Vrijdag 1 oktober heb je, van 16:00-17:00 uur, een overleg met BlackRock  

). Dit gesprek staat in het teken 

van de (financiering van de) klimaattransitie.  

Advies 

U kunt kennis nemen van de nota. 

Kernpunten 

• In deze voorbereiding wordt (kort) ingegaan op:

1. Stand van zaken Nederlandse inzet klimaatdoelstellingen: de meest

recente projecties tonen aan dat met het huidige beleid (inclusief dat

in de pijplijn) de doelstelling in 2030 niet wordt gehaald.

2. Inzet BlackRock omtrent financiering klimaattransitie: BlackRock

probeert middels actief aandeelhouderschap, het verbeteren van ESG

data en veranderingen in de portfolio sinds januari 2020 een leidende

rol te nemen als duurzame belegger.

3. Appreciatie inzet BlackRock: Positief dat BlackRock zich zo positioneert

en dat ze veel investeren in ESG data om greenwashing tegen te

gaan. Het kan nog verbeteren door de betrokkenheid sterker te

koppelen aan disinvesteringen.

4. Bio’s BlackRock

Toelichting 
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Pagina 2 van 6 

Chief Economist 

Directie Algemene Economische 

Politiek 

Kenmerk 

CE-AEP / 21242455 
Stand van zaken Nederlandse inzet klimaatdoelstellingen 

NB: Bij de stand van zaken missen vooralsnog de €6,8 mld. aan uitgaven aan 

klimaat die tijdens de Prinsjesdag 2021 zijn aangekondigd en de Europese Green 

Deal. Hiermee wordt een positieve impuls gegeven aan de Nederlandse 

klimaatinzet.   

Klimaatwet en klimaatakkoord (2019) 

• Schrijft een vaste beleidscyclus voor klimaatbeleid voor (planning ->

monitoring/evaluatie -> aanpassing)

• Doelstellingen:

o 95% minder CO2-emissie in 2050 t.o.v. 1990 (hoofddoel)

o 49% minder CO2-emissie in 2030 t.o.v. 1990

• Verwachtingen (KEV 2020)

o Exclusief beleid in de pijplijn: 34% minder CO2-emissie in 2030

o Inclusief beleid in de pijplijn: 43% minder CO2-emissie in 2030

Urgenda-uitspraak 

• Uitspraak rechter: overheid dient CO2-emissies te reduceren in 2020 met

25% t.o.v. 1990 (uiterste grens is 166 CO2 Mton)

• Nog onzeker of NL het Urgenda doel haalt.



Pagina 3 van 6 

Chief Economist 

Directie Algemene Economische 

Politiek 

Kenmerk 

CE-AEP / 21242455 

Europese doelstellingen voor 2030 

• De Europese Effort Sharing Regulation (ESR) stelt voor de periode 2021-

2030 per EU-lidstaat nationale emissiedoelen voor sectoren die niet onder

het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen.

o ESR doel = 889 CO2 Mton

o Verwachte emissie (KEV 2020) = 925 CO2 Mton

o De EU-verplichting wordt daarmee dus met circa 36 megaton

CO2-equivalenten overschreden.

• Energie (elektriciteit, gas, warmte)

o Het aandeel hernieuwbare energie (elektriciteit, gas, warmte)

moet in 2030 minimaal 27% zijn.

o Het aandeel hernieuwbare energie in 2030 is naar verwachting

25% (KEV 2020).

o Nederland heeft zich in het kader van de Richtlijn Energie-

Efficiëntie (EED) tot doel gesteld dat het primaire energetisch

verbruik in 2030 is beperkt tot 1.950 petajoule.

o Verwachte primaire energieverbruik in 2030 is 1.993 petajoule.

Beleidsuitdagingen voor volgend kabinet 

• Het huidige verwachte tekort t.o.v. de nationale doelstelling van 49% CO2

reductie

• Het vooruitzicht van hogere EU doelstellingen (nog onzeker).



Pagina 4 van 6 

Chief Economist 

Directie Algemene Economische 

Politiek 

Kenmerk 

CE-AEP / 21242455 

2. Inzet BlackRock omtrent financiering klimaattransitie

• BlackRock, opgericht door  in 1988, is de grootste

vermogensbeheerder ter wereld met in 2020 €6654 mld. onder beheer. Het

beheert €300 mld. voor NL klanten (voornamelijk pensioenfondsen).

• Sinds januari 2020 tracht BlackRock een leidende rol te spelen als duurzame

belegger door duurzaamheid een essentieel onderdeel te maken van de

manier waarop het risico’s beheert, portefeuilles opbouwt, producten ontwerpt

en met bedrijven interacteert.

• De doelstelling van BlackRock is een netto CO2-uitstoot van 0 in 2050 voor

hun beleggingsportefeuilles. Dit proberen ze onder meer te bereiken door:

o Investment Stewardship (actief aandeelhouderschap): Indien

BlackRock het oneens is met een bedrijf is de meest voorkomende

actie om tegen de herkiezing van bestuursleden te stemmen.

o Measurement and Transparency: Het bijhouden van actuele ESG

(Environment, Social, Governance) data voor hun beleggingen en het

publiceren van de proportie activa die in lijn is met de doelstelling.

o Investment management: Het incorporeren van klimaatverandering in

de opbouw van de portfolio’s en het aanbieden van op klimaat

gefocuste producten.

• Via ondertekening van het financiële klimaatcommitment behoort BlackRock

tot een partner van het Klimaatakkoord. Hiermee committeren ze zich aan:

1. Het in lijn brengen van alle (relevante) activa in NL met de doelen van

Parijs.

2. Daartoe uiterlijk in 2022 een plan voor te publiceren.

3. En het rapporteren over de klimaatimpact van alle (relevante) activa

vanaf boekjaar 2020

3. Appreciatie inzet BlackRock

• Het is positief dat BlackRock, als grootste vermogensbeheerder ter wereld,

duidelijk de ambitie heeft uitgesproken om een leidende rol te spelen als

5.1.2.e



Pagina 5 van 6 

Chief Economist 

Directie Algemene Economische 

Politiek 

Kenmerk 

CE-AEP / 21242455 duurzame belegger. Dit is een belangrijk signaal voor financiële 

marktpartijen, waarbij het kan fungeren als aanjager voor een grotere focus 

op duurzaamheid op financiële markten. Desalniettemin is het belangrijk dat 

de daad nu ook bij het woord gevoegd wordt.  

• Waar BlackRock dan ook nog kan verbeteren is in het herzien van hun huidige

portfolio richting groene beleggingen. Het is, gezien het enorme formaat van

de portfolio, redelijk dat de verschuiving niet onmiddellijk kan gebeuren.

Desalniettemin kan BlackRock nog niet aantonen in hoeverre de beleggingen

in Nederland duurzaam zijn, al hebben ze zich er via het financiële

klimaatcommitment wel aan gecommitteerd om dit vanaf 2020 te doen.

o Een bijkomend probleem hierbij is dat BlackRock circa 60% van het

kapitaal passief belegt (in bijvoorbeeld indexen). Ook in het geval dat

actieve beleggingen aan ESG standaarden worden gehouden, zal het

via de passieve strategieën een grote investeerder blijven in

bijvoorbeeld kolen, gas en olie.

o Een argument voor het aanhouden van aandelen in vervuilende

bedrijven is overigens dat je dan middels actief aandeelhouderschap

verandering teweeg kan brengen, terwijl disinvesteringen de

kapitaalkosten doen stijgen waardoor uitgaven aan groene projecten

minder waarschijnlijk worden.

• Wat BlackRock heel goed doet zijn de grote investeringen die het doet in het

meten van de mate waarin beleggingen voldoen aan duurzaamheidseisen. Dit

is essentieel in het tegengaan van greenwashing, wat een groot obstakel is

voor duurzaam beleggen.

4. Bio’s BlackRock
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Van:  
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 09:52 
Aan:  

@minfin.nl'; @verzekeraars.nl'; @nvb.nl'; 
@pensioenfederatie.nl'; @dufas.nl'; @dufas.nl'; 

@verzekeraars.nl'; @nvb.nl'; @asnbank.nl'; 
 @pensioenfederatie.nl'; 

 
Onderwerp: Events COP26 +Klimaatweek 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Voltooid 

Goedemorgen allen, 

Ik zou graag met jullie een vervolg overleg inplannen begin volgende week om door te praten over het 
side event in het Benelux paviljoen en het event tijdens de Klimaatweek. Zouden jullie mij voor 
morgen einde dag je beschikbaarheid voor maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 oktober kunnen 

doorgeven? Dan plan ik wat in. 

en ik kunnen: 

Ma 4 okt 11:00 – 13:00 en na 13:30 
Di 5 okt na 10:00 – 14:00 en na 16:00 

Wo 5 okt tussen 10:00 – 15:00 

Met vriendelijke groet, 

 

Directie Klimaat 

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC  | Den Haag  

PO Box 20401 | 2500 EK | Den Haag 

........................................................................ 

T +31 (0)6   

E @minezk.nl 
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AGENDA 

Datum en tijd: 28 september 2021, 09:00 - 11:00 uur 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Agendapunt 

1 Opening en mededelingen 

2 Verslag vergadering 1 september 2021 

3 Ter bespreking: voortgangsrapportage Klimaatcommitment 

KPMG heeft de feedback van de koepels, overheid en CFSK verwerkt in een nieuwe versie van de 

voortgangsrapportage.  van KPMG zijn aanwezig om het rapport aan jullie 

toe te lichten. Het voorstel is om tijdens de vergadering jullie feedback toe te spitsen op feitelijke 

onjuistheden of specifieke pijnpunten en risico’s. Feedback op meer detailniveau kunnen via de 

beleidsadviseurs met KPMG worden gedeeld. 

4 Ter informatie: verdere proces richting publicatie en communicatie rondom publicatie 

 (NVB) geeft een update over het verdere proces richting definitieve publicatie van de 

voortgangsrapportage. Daarnaast geeft hij een toelichting over de communicatie voorafgaand en tijdens de 

officiële publicatie van de voortgangsrapportage. 

5 Ter bespreking: begeleidend schrijven 

We beginnen de bespreking met de vraag of het begeleidend schrijven de juiste snaar raakt en de 

verhaallijn de juiste elementen bevat. Om het zuiver te houden zullen we na deze meer algemene 

gedachtewisseling de overheidsdeelnemers verzoeken de vergadering te verlaten, zodat de 

koepeldirecteuren in meer detail over de inhoud van het begeleidend schrijven door kunnen spreken. 

6 Rondvraag 

Vergadergroep: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
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Geannoteerde agenda CFSK 

Aanleiding 

Op dinsdag 28 september van 9u tot 11u is de bijeenkomst van de Commissie Financiële Sector 

Klimaatcommitment (CFSK). Agendapunt 5 bespreekt men graag met alleen koepels, 

overheidspartijen worden gevraagd daar af te haken dus wss eerder klaar.  

Bij het overleg zijn de koepeldirecteuren,  van Fin en de voorzitter van de CFSK Femke 

de Vries aanwezig.  

 is aanwezig tot 10.00,  vanaf 10.00, het secretariaat heeft de organisatie hiervan op 

de hoogte gesteld 

Alle punten die onder ‘inbreng’ staan hebben we in zowel deze commissie als op werkvloerniveau 

reeds opgebracht. We zitten op één lijn met Fin.  

Agenda 

1. Opening en mededelingen
2. Verslag vergadering 1 september 2021
3. Ter bespreking - Voortgangsrapportage Klimaatcommitment

4. Ter informatie – Verder proces richting publicatie en communicatie
5. Ter bespreking – Begeleidend schrijven
6. Rondvraag

1. Opening en mededelingen

• Geen mededelingen.

2. Verslag vergadering 1 september 2021

• Geen commentaar.

3. Ter bespreking – Voortgangsrapportage Klimaatcommitment

Eind augustus heeft KMPG de eerste versie van de voortgangsrapportage gepresenteerd. Op

basis van de feedback van de koepels heeft KMPG recent een nieuwe versie van de rapportage

gedeeld (bijlage 1). Na deze bespreking is er nog een laatste schriftelijke feedback ronde.

  Sustainability and Sustainable Finance KMPG) en 

(  Climate Change & Sustainability KPMG) zullen het rapport toelichten.

Inbreng: 

• Algemeen: tevreden over de inhoud van de rapportage. Het rapport benoemd zowel wat er

goed gaat als wat er minder goed gaat. Onze belangrijkste kritiek is ook opgepakt op

onderstaand punt na.

• Je kan inbrengen dat het goed is om aan te geven welk % van de instellingen vorig jaar

rapporteerde en welk % nu. Daar is nu discussie over vanwege methodologie en staat niet

opgenomen in rapport.

In de rapportage van vorig jaar heeft KMPG gerapporteerd over het percentage van de

instellingen dat al over hun CO2-impact rapporteert. Dit was niet op basis van de huidige

methodologie en is dus lastig vergelijkbaar met de huidige uitkomsten aldus KPMG. Je zou

kunnen benadrukken dat het van belang is dat de rapportage wel naar deze cijfers

refereert en een eventueel verschil in methodologie uitlegt. Anders zou dit tot vragen

kunnen leiden. Daarnaast is het ook gewoon goed nieuws; zelfs met de verschillen in

methodologie kan je concluderen dat er een enorme groei is geweest.
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• Compliment: Huidige verwerking van het onderscheid tussen relevante activaklassen die

(nog) niet gemeten worden vs. Niet-relevante activaklassen staat nu echt goed verwerkt,

plaatje op blz 9 één van de kernpunten van rapport en zeer overzichtelijk.

• Je kunt Fin steunen als zij opbrengen dat het van belang is dat de rapportage volgende jaar

meer inzicht in de kwaliteit van de actieplannen geeft.

Uit eerdere discussies bleek dat de actieplannen zeer ongelijksoortig zijn (sommige slechts

één alinea).

4. Ter informatie – Verder proces richting publicatie en communicatie

• Vanuit EZK bekijken we of de rapportage gepresenteerd kan worden op de klimaatdag bij

de SER, 1 november. Daar is nog geen uitsluiting over.

•   CFSK - NVB) zal een update geven over het verdere proces richting

definitieve publicatie van de voortgangsrapportage. Daarnaast geeft hij een toelichting

over de communicatie voorafgaand en tijdens de officiële publicatie van de

voortgangsrapportage.

• De minister van Financiën zal de rapportage en de begeleidende brief van de sector op

donderdag 28 oktober (publicatie klimaatmonitor) doorgeleiden naar de Kamer voorzien

van eigen oplegbrief.

5. Ter bespreking: begeleidend schrijven

Je wordt gevraagd door de koepels of je  de vergadering wilt verlaten na je algemene beeld

van een dergelijk schrijven. Zie hieronder de elementen die het secretariaat voorstelt.

Inbreng: 

• Algemeen: De brief gaat het beste ontvangen worden wanneer het geen glad PR verhaal

is. Gebruik het om duiding te geven bij rapport, benoem wat er goed gaat en wat

verbeterpunten zijn. Idealiter schets je ook de stap die instellingen gaan maken (red: dat

laatste is waarschijnlijk een brug te ver voor de koepels). Door het schetsen van een

compleet beeld wordt de geloofwaardigheid van het klimaatcommitment versterkt.

Zoet: 
• Goed idee om te schetsen wat er afgelopen jaar gebeurt is.

• Mooi voorstel om ook concrete voorbeelden te noemen in deze begeleidende brief. Meest

krachtige verhaal is als je het niet te glad maakt, gewoon laat zien waar instellingen

tegenaan lopen en hoe ze dat aanpakken.

Zuur: 
• Kwetsbaar punt in de uitvoering van het commitment blijft de definitie van ‘relevante

activaklassen’. Daar zit zeer veel verschil tussen instellingen onderling en sommige

instellingen sluiten daarbij CO2-intensieve activa uit. Zou heel sterk zijn als de brief

ingaat op hoe de sector dit komend jaar wilt verbeteren.

• Voor de actieplannen ontbreekt nog een kwaliteitscheck. Wat wilt de sector hier komend

op ondernemen?

Toelichting 

Verhaallijn begeleidend schrijven (door secretariaat) 

▪ Context schetsen, wat hebben we vorig jaar gedaan?
▪ Het begint met ambitie, waar komt de sector vandaan, van Parijs naar Glasgow
▪ Welke afspraken hebben we gemaakt in het commitment?
▪ Kernbevindingen van de rapportage met tekstblokken (goede voorbeelden, toelichting door expert

uit de CFSK)
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▪ Knelpunten die geïdentificeerd zijn, hoe gaan we stappen zetten in verglijkbaarheid en data, wat
doen we al?

▪ Wat hebben we nodig voor succes?
▪ Op naar 2022, o.a. publicatie van actieplannen

Rondvraag (wij zijn reeds afgehaakt hier) 



Van:  
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 19:28 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: Re: Voortgangsrapportage Klimaatcommitment 

Dag allemaal, 

Ook vanuit ezk complimenten en dank voor de inspanningen richting de rapportage, waarmee wij dus 
ook graag instemmen.  

Vriendelijke groet,  

Op 11 okt. 2021 om 18:51 heeft @minfin.nl> het 
volgende geschreven: 

Beste  

Dank voor het voorleggen van de finale versie van de voortgangsrapportage 
Klimaatcommitment. Wij kunnen deze vanuit het ministerie van Financiën accorderen.

Wel zou ik graag nog een opmerking willen plaatsen bij het proces. In het stuk zijn 
sinds de laatste CFSK-vergadering nog veel taalkundige wijzigingen gemaakt. De 

inhoud van het stuk is hetzelfde, maar de wijzigingen hebben wel invloed op de 

algemene toon. Aangezien deze algemene toon ook van groot belang is, zou ik het 
volgend jaar beter vinden als deze wijzigingen eerder in het proces worden ingebracht 
en na de laatste CFSK-vergadering alleen nog fatal flaws worden aangepast. 

Tot slot, bedankt voor de coördinatie van de totstandkoming van de 
voortgangsrapportage. Daarnaast zou ik ook graag KMPG willen bedanken voor het 

samenstellen van de rapportage zelf. 

Groeten,

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 18:10 
Aan: @minfin.nl>; @minezk.nl' 

@minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>;  

@minfin.nl>; @minfin.nl>; 
@nvb.nl> 

Onderwerp: Voortgangsrapportage Klimaatcommitment 

Beste  

Aangehecht vinden jullie de finale versie van de voortgangsrapportage 
Klimaatcommitment. De versie met bijgehouden wijzigingen moeten jullie via WeTransfer 
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downloaden, omdat het waarschijnlijk niet langs jullie spamfilter raakt: https://we.tl/t-
YUPoSWxGu9. Het bestand is natuurlijk veilig! 

Ons verzoek is om uiterlijk maandag 11 oktober de voortgangsrapportage te 
accorderen. Mochten er dan nog summiere aanpassingen nodig zijn, dan kan KPMG die 
dinsdag uitvoeren. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06-  
e @nvb.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievel jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

T.a.v. de minister van Economische Zaken en Klimaat de heer S.A. Blok

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Amsterdam, 13 oktober 2021 

Onderwerp: Voortgang Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Geachte heer Blok, 

In 2019 tekenden 54 financiële instellingen en hun brancheverenigingen het Klimaatcommitment van de 

Nederlandse financiële sector. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders spraken af hoe 

zij bijdragen aan het Parijsakkoord én het Nederlandse Klimaatakkoord. Bijgevoegd treft u de eerste 

voortgangsrapportage opgesteld door KPMG, gebaseerd op het raamwerk dat u vorig jaar van ons ontving. De 

rapportage vindt u bij deze brief. In deze brief geven we u graag een toelichting op de eerste 

voortgangsrapportage en een aantal praktijkvoorbeelden. 

1. Focus eerste voortgangsrapportage: meten CO2-gehalte

Het Klimaatcommitment is onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord. Hierin hebben we als financiële 

sector de volgende afspraken gemaakt: 

1. De betrokken partijen nemen deel aan de financiering van de energietransitie en aanvaarden hiertoe een

inspanningsverplichting binnen de kaders van wet- en regelgeving en de risico-rendementsdoelstellingen.

2. De partijen ondernemen actie om van hun relevante financieringen en beleggingen het CO2-gehalte te

meten. Vanaf het boekjaar 2020 rapporteren zij daarover publiekelijk.

3. Uiterlijk in 2022 maken de partijen hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 bekend.

De partijen zullen toelichten welke acties zij nemen om bij te dragen aan het akkoord van Parijs.

4. Dit commitment maakt integraal onderdeel uit van het Klimaatakkoord. Partijen organiseren een jaarlijks

overleg met alle betrokkenen over de voortgang van de uitvoering van de afspraken.

De eerste voortgangsrapportage gaat over de tweede en derde afspraak. Met een focus op de tweede afspraak, 

waarbij het meten van het CO2-gehalte een belangrijke basis vormt voor de derde afspraak. Want om een 

actieplan te schrijven en reductiedoelstellingen te bepalen, moet een instelling weten welke impact haar 

activiteiten op het klimaat hebben. 
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▪ Versimpel de rapportageplicht van het mkb, waardoor de data makkelijker in de systemen van de

financiële instellingen kunnen komen. Op die manier is er meer informatie voorhanden en kunnen

financiële instellingen duidelijker en sneller bijdragen aan duurzame initiatieven.

▪ Bepaal een duidelijke strategie voor de financiering van de energietransitie. De financiële sector zou

graag meer publiek-private financieringen zien, waar de sector en de overheid als partners samen meer

impact kunnen maken. Bijvoorbeeld door garanties te bieden of gezamenlijke innovatie te financieren.

▪ Bredere beprijzing van broeikasgasemissies, volgens het EU-pakket Fit for 55, zodat hierop beter

gestuurd kan worden door onder andere financiële instellingen.

De financiële sector blijft zich inzetten om van de duurzame transitie een succes te maken en hoopt hierin 

constructief samen te kunnen werken met het aankomende kabinet. Heeft u vragen over deze brief of de eerste 

voortgangsrapportage, dan beantwoorden wij die graag. 

Namens de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS), de Nederlandse Vereniging van Banken 

(NVB), de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, 

Hoogachtend, 

Femke de Vries 

Voorzitter Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Bijlagen: (A) Ondertekenaars Klimaatcommitment Financiële Sector

(B) Eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment van de financiële sector







@pensioenfederatie.nl>; @asnbank.nl>;  
@pensioenfederatie.nl>; @dufas.nl> 

CC: @minfin.nl' @minfin.nl>;  
@minfin.nl> 

Onderwerp: RE: Fin sector event COP26 Benelux/EIB 

Beste allemaal, 

Graag gebruiken we het aangehechte programma als basis van ons gesprek morgen. Geen van de 
sprekers is uitgenodigd nog. 

Groet, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 16:30 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@verzekeraars.nl' @verzekeraars.nl>; @nvb.nl>; 
@pensioenfederatie.nl' @pensioenfederatie.nl>; @dufas.nl' @dufas.nl>; 

@dufas.nl' @dufas.nl>; @verzekeraars.nl>;  
@nvb.nl>; @asnbank.nl' @asnbank.nl>;  

@asnbank.nl>; @pensioenfederatie.nl' 
@pensioenfederatie.nl>; @asnbank.nl>;  

@pensioenfederatie.nl>; @dufas.nl> 
CC: @minfin.nl' @minfin.nl>;  

@minfin.nl> 
Onderwerp: RE: Fin sector event COP26 Benelux/EIB 

Goedemiddag allemaal, 

We zullen morgen ook even stilstaan bij de klimaatcommitment in de klimaatweek + webinar voordat 

we ingaan op de COP26. 

Agenda: 
1. Update Webinar Klimaatcommitment (26 november)

a. Opzet
b. Sprekers
c. Nieuwsbrieven

2. Update overhandigingsmoment van commitment in Klimaatweek (1 november)
3. COP26: vaststellen van sprekers

a. Wie zijn uitgenodigd

b. Wie al bevestigd (deadline volgende week)
c. Waar is nog actie op nodig

Tot morgen, 

 

-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van:   
Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 19:01 
Aan: @verzekeraars.nl'; 
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@nvb.nl'; @pensioenfederatie.nl'; @dufas.nl'; @dufas.nl'; 
@verzekeraars.nl'; @nvb.nl'; @asnbank.nl';  

@pensioenfederatie.nl';  
CC:  
Onderwerp: Fin sector event COP26 Benelux/EIB 
Tijd: vrijdag 15 oktober 2021 09:30-10:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 
Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Beste allemaal, 

Hierbij een moment om kort te bespreken wat de stand van zaken is en te kijken waar nog actie op 
nodig is. Wat ons betreft kan dit in een klein comité. Sluit dus vooral aan als dit nuttig is.  

Mocht dit tijdstip echt niet uitkomen, dan gaan we opzoek naar een andere moment die week. 

Groet, 

   

________________________________________________________________________________ 

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen 

dictu@m.webex.com  

Videovergaderings-id: 125 944 692 5  

Alternatieve VTC-instructies  

Meer informatie | Opties voor vergadering 

________________________________________________________________________________ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
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1 

Glasgow Climate Change Conference (COP 26) 

31 October - 12 November 2021 

BENELUX-EIB Pavilion – Side-event  

CONFIRMATION 

Dear organizer, 

We are pleased to confirm that your side event “Translating a climate commitment into tangible actions: 
what have we learned so far?” will take place in the BENELUX-EIB Pavilion at COP26 on 04 November 
at 18:15 GMT+1. Please kindly take note of the following information: 

 We can accommodate up to four speakers on site. While there is in principle no restriction for
speakers participation online, please do not got beyond 5 speakers and one moderator to allow
dynamic and lively discussions.

 We will use WebEx platform for the event which will be streamed on YouTube. Should you want
to use an other platform, you will have please to host and organize yourself (please share the
link with us for the dedicated website). Should you wish not to livestream on YouTube, please
let us know.

 WebEx platform can have up to 3,000 participants connected
 EIB will set up all Webex links and share them on the pavilion’s dedicated website (to be shared

shortly)
 EIB Protocol will create an event website showing the overall pavilion’s agenda. Each event will

have its own session. Webex and YouTube links will be public – unless you ask otherwise.
 Please kindly note that the title cannot be longer than 100 characters (spaces included), the

description not more than 2,500 characters (spaces included). If not done yet, please send
the information to @eib.org)

 The event website will have a short description of the event and speaker’s names. We can also
add their pictures and a short biography (2,500 characters). Please send them to 

@eib.org) before 15th October. Final programme of the side event is appreciated at your
earliest convenience, latest by 15 October.

 Should your speakers not be used to WebEx and wish to perform a test, please contact EIB
Protocol to organise a 15 minutes test session.

 There will be no interpretation.
 During the event it will be possible for speakers to share presentations and/or videos (mp4), we

please need to know this before 20 October to make sure everything is set for the day.
 EIB Protocol will host your event and manage the technical aspects of the platform.
 We would also like to stress that all events are scheduled for 1h15 max, we kindly ask you to

respect the timing in order to allow us to make a proper cleaning between events.
 If you are onsite, please be at the pavilion 30 minutes before the start of the event.
 Reminder: you are in charge of promoting the event within your networks and social media
 Contact EIB: @eib.org), @eib.org)

We remain at your disposal for any question you might have and look forward to working with you on a 
successful event. 

Kind regards 
EIB Protocol 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 13:36 
Aan:  
Onderwerp: FW: Voortgangsrapportage Klimaatcommitment Financiële sector 
Bijlagen: Begeleidende brief eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment.pdf; 

Eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment van de financiële 
sector.pdf 

ti 

Van: @samhoud.com>  
Verzonden: woensdag 13 oktober 2021 22:25 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl>;  
@nvb.nl>;  - pensioenfederatie' @pensioenfederatie.nl>;  

@dufas.nl>; @verzekeraars.nl>; @nvb.nl 
Onderwerp: Voortgangsrapportage Klimaatcommitment Financiële sector 

Geachte heer Blok, 

Met genoegen informeer ik u over de voortgang van het Klimaatcommitment van de Nederlandse 
financiële sector. In dat kader stuur ik u de eerste voortgangsrapportage van de financiële sector over het 
Klimaatcommitment en een begeleidende brief bij de rapportage. Het doel van de rapportage is te laten 
zien hoe het gaat met de realisatie van de afspraken uit het Klimaatcommitment. De rapportage en de 
begeleidende brief zijn eveneens gestuurd aan de minister van Financiën. 

Heeft u vragen over deze brief of de eerste voortgangsrapportage, dan beantwoorden wij die graag. 

Hoogachtend,  

Femke de Vries 

Voorzitter Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 14:01 
Aan: Secretariaat Klimaat 
Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage Klimaatcommitment Financiële sector 

Bij voorkeur fysiek 

Vriendelijke groet, 

 

Van: Secretariaat Klimaat @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 13:33 
Aan @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage Klimaatcommitment Financiële sector 

Fysiek of digitaal? 

Met vriendelijke groet, 
 

06

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 18 oktober 2021 13:28 
Aan: Secretariaat Klimaat @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Voortgangsrapportage Klimaatcommitment Financiële sector 

Kunnen jullie met  erbij een afspraak maken over vervolg 
klimaatcommitment financiele sector? Liefst 45 minuten 

Vriendelijke groet, 

 

Van:  
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 17:30 

 
CC:  
Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage Klimaatcommitment Financiële sector 

Hoi  

Goed idee. Lijkt me handig om van ons dan ook  en/of een dossierhouder aan te laten sluiten. 

Groeten, 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 16:44 
Aan: @minezk.nl>; @minfin.nl> 
Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage Klimaatcommitment Financiële sector 

Dag  

Ik zou graag binnenkort even praten over ons beeld van de voortgang op het gebied van 
Klimaat/Financiele sector. Met name om goed voorbereid te zijn op volgende kabinet en ontwikkelende 

wensen op het gebied v Klimaat. Nadat wij hebben gesproken zou ik ook graag met Femke spreken. 

 is het handig om nog iemand van jullie kant bij zo’n eerste afspraak uit te nodigen? 

Vriendelijke groet, 

 

Van: @samhoud.com>  
Verzonden: woensdag 13 oktober 2021 22:25 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @nvb.nl>; 
 - pensioenfederatie' @pensioenfederatie.nl>; @dufas.nl>; 

@verzekeraars.nl>; @nvb.nl 
Onderwerp: Voortgangsrapportage Klimaatcommitment Financiële sector 

Geachte heer Blok, 

Met genoegen informeer ik u over de voortgang van het Klimaatcommitment van de Nederlandse 
financiële sector. In dat kader stuur ik u de eerste voortgangsrapportage van de financiële sector over het 
Klimaatcommitment en een begeleidende brief bij de rapportage. Het doel van de rapportage is te laten 
zien hoe het gaat met de realisatie van de afspraken uit het Klimaatcommitment. De rapportage en de 
begeleidende brief zijn eveneens gestuurd aan de minister van Financiën. 

Heeft u vragen over deze brief of de eerste voortgangsrapportage, dan beantwoorden wij die graag. 

Hoogachtend,  

Femke de Vries 

Voorzitter Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 14:02 
Aan:  
Onderwerp: RE: Rapport Eerlijke Geldwijzer 

Terecht, dat lijkt me niet reeel 

Vriendelijke groet, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 14:01 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Rapport Eerlijke Geldwijzer  

Heb  er nog even op gezet dat we die 2025-ambitie niet gaan rondslingeren. Dat is vooral een 
interne EZK-FIN gedachte die verder nergens bekend is. 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 14:00 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl> 

CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Rapport Eerlijke Geldwijzer  

Dag  

Helder overzicht wmb en ik denk toch belangrijk om iom FIN een goede lijn op te maken rondom de 
publicatie van de voortgangsrapportage. Zouden jullie met hen ook contact hierover kunnen leggen? 

En hierover, mede afhankelijk van het perspectief van FIN, ook met Femke de Vries te schakelen? 

Vriendelijke groet, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 13:53 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl> 

CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Rapport Eerlijke Geldwijzer  

Dank  
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 13:48 
Aan @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl>;  
@minezk.nl>; @minezk.nl> 

CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Rapport Eerlijke Geldwijzer  

Ha Allen, 

De Eerlijke Geldwijzer (EGW) heeft op 30 september een kritisch rapport uitgebracht. Omdat op 28 

oktober de Voortgangsrapportage van het Klimaatcommitment van de financiële sector uitkomt en de 
EGW de publieke opinie sterk kan beïnvloeden, hierbij een kort overzicht (uitgebreider overzicht in 
bijlage): 

De onderzoekers hebben de 27 onderzochte instellingen een cijfer gegeven. Gemiddeld scoren de 
banken het hoogst (6,2) gevolgd door de verzekeraars (4,3) en pensioenfondsen (3,6). De Volksbank 

(8,6) en verzekeraar Athora (8,4) staan op de eerste en tweede plaats. Verder scoren alleen bunq, 
Triodos Bank, ING en ASR een voldoende. De overige 21 financiële instellingen presteren volgens de 
onderzoekers ondermaats. Vooral op de (scope van) de actieplannen wordt slecht gescoord. 

Klimaatcommitment Eerlijke Geldwijzer 

Actieplan • Nadruk ligt op dat de helft van de

instellingen een actieplan heeft.

• Hanteert als maatstaaf het in lijn

liggen met 2°C- scenario.

• Wordt nog niet ingegaan op de

kwaliteit/inhoud van deze

plannen.

• Lage scores voor de dimensie Actieplan.

• Focus ligt niet alleen op de scope maar

ook op de inhoud van deze plannen.

• Concrete uitwerking van wat van een

actieplan verwacht wordt.

• Hanteert een 1,5°C- scenario.

• Expliciet aandacht naar uitfaseringsplan

fossiele energie en de rol van negatieve

emissies.

meten CO2-

voetafdruk 

• Gaat in op onderscheid tussen

meetmethodes (PCAF, PACTA,
SBTi).

• Geen onderscheid verschillende

meetmethodes.

Scope van 

actieplannen 

en CO2-

meting 

• Kijkt naar welke activaklassen als

‘relevant’ worden gezien.

• Geen uniforme definitie van

relevantie, maar individuele

instellingen bepalen zelf wat

wel/niet als relevant wordt

gezien.

• Aantal instellingen baseert dit
ook op de meetbaarheid van de
klassen, i.p.v. (alleen) o.b.v. het

geassocieerde CO2-gehalte.

• Kijkt naar sectoren en scope 1,2,3 voor

de scope van CO2- metingen en naar

sectoren en activaklassen voor de scope

van actieplannen.

• Uniformere definitie van relevantie

• Relevante sectoren zijn geselecteerd
o.b.v. geassocieerde CO2-gehalte en
vraagt om actieplan voor alle

activaklassen.

Wat valt verder op? 
• De beoordelingscriteria zijn zeer ambitieus in vergelijking met het commitment.

• EGW is wel redelijk formalistisch en oppervlakkig in haar beoordeling; het gaat veel over wat er

concreet (met de juiste bewoording) staat opgeschreven in beleid.

Oproep overheid 
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EWG roept de overheid op tot wettelijke verplichting voor financiële instellingen om  portfolio’s

klimaatproof te maken en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Dit is een redelijk lege 
oproep omdat 1) geen van de begrippen verder is uitgewerkt 2) dit geen verbetering is t.o.v. 
klimaatcommitment waarin dit al vastgelegd is. 

Als overheid kunnen we echter wel de nodige inspiratie uit deze lijst halen t.b.v. de ambitie om in 2025 

steekhoudende wettelijke eisen aan de sector te kunnen stellen: 
• Aanscherpen van criteria voor actieplannen in 2022.

• Verder ontwikkelen van databeschikbaarheid voor meten klimaatimpact.

• Eisen stellen aan voortgang m.b.t. klimaatneutraliteit portefeuilles, uiteraard in lijn met

ontwikkelingen reële economie en wetgeving.

Mocht iets om meer duidelijkheid vragen, dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

 

Directie Klimaat 

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC  | Den Haag  

PO Box 20401 | 2500 EK | Den Haag 

........................................................................ 

T +31 (0)6   

E @minezk.nl 
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Van:  
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 17:58 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Re: Slecht nieuws; commitment vandaag wss niet uit 

Helpt het om  te bellen? Dit is wel zeer ongelukkig 

Vriendelijke groet,  

Op 28 okt. 2021 om 17:16 heeft @minezk.nl> het 
volgende geschreven: 

Mogelijk is er nog hoop op onderstaande,  is wonderwerk aan het verrichten. Ik 
houd jullie op de hoogte

Van:   
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 16:23 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Slecht nieuws; commitment vandaag wss niet uit 

Ha  

Slecht nieuws; minFin (of beter gezegd,  Hoekstra) wilt graag het financiele 
commitment ‘mede namens’ de stas versturen, terwijl wij dit niet op die manier aan 

haar voorleggen; we hebben gisteren een nota ter informatie gestuurd met wat wij 
dachten dat de finale tekst was. 

Mijn collega’s bij Fin krijgen het niet voor elkaar om de ‘mede namens’ te schrappen, 

en ik krijg het niet voor elkaar om nu in allerijl een aangepaste nota bij stas te laten 
tekenen, waarmee het naar alle waarschijnlijkheid niet lukt om deze rapportage 
vandaag nog te versturen.  

Dit is echter wel de datum die we met de koepels hebben gecommuniceerd. Hoewel we 
geen wettelijke verplichtingen schenden en de uitvoering geen vertraging op loopt, is 

dit natuurlijk enorm vervelend en niet in overeenstemming met de afspraken.  

Ik ben van plan zodirect de leden van het CFSK inc. Femke de Vries op de hoogte te 
stellen van het uitstel, en verwacht daar (terechte) chagrijnige reacties op. Ik vind het 

echt erg vervelend dat het zo loopt, mijn excuses ook voor de overlast die dit bij jou 
neerlegt. 

Bij vragen ben ik uiteraard bereikbaar. 

Groet,

........................................................................ 

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie – Directie Klimaat 
Ministerie for Economische Zaken en Klimaat
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Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC  | Den Haag  
PO Box 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T +31 (0)6   

E @minez.nl
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Van:  
Verzonden: woensdag 24 november 2021 16:47 
Aan: Secretariaat Klimaat 
Onderwerp: RE: Afspraak Femke de Vries  

Even afwachten maar 

Vriendelijke groet, 

 

Van: Secretariaat Klimaat 
Verzonden: woensdag 24 november 2021 16:37 
Aan:  
Onderwerp: RE: Afspraak Femke de Vries -  

Alleen nog niet zeker of 2/12 gaat lukken    . 

Met vriendelijke groet, 
 

06-

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 24 november 2021 16:36 
Aan: Secretariaat Klimaat @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Afspraak Femke de Vries -  

gezellig 

Vriendelijke groet, 

 

Van: Secretariaat Klimaat @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 13:52 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Afspraak Femke de Vries -  

Ti, sluiten toch aan 

Met vriendelijke groet, 
 

06

Van: @samhoud.com>  
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 13:48 
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Goedemiddag allen, 

Dankjewel  voor je bericht. 
Is het een probleem als we dit in 2022 plannen? 
In dat geval zal ik morgen wat opties op de mail zetten. 

Met vriendelijke groet, 
  

Van: @minfin.nl>  
Verzonden: Monday, 22 November 2021 16:04 
Aan: @nvb.nl>; @samhoud.com>; Secretariaat Klimaat 

@minezk.nl> 
CC: @nvb.nl>; @nvb.nl> 
Onderwerp: RE: Afspraak Femke de Vries -  

Hoi , helaas is  de week van 20 december met vakantie en daarom is 23 december geen optie 
voor hem.  

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën

Generale Thesaurie | Directie Financiële Markten

................................................................
Korte Voorhout 7 | Den Haag | 

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag
.................................................................
T: 06

E: @minfin.nl 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: donderdag 18 november 2021 17:01 
Aan: @samhoud.com>; Secretariaat Klimaat @minezk.nl> 
CC @minfin.nl>; @nvb.nl>;  

@nvb.nl> 
Onderwerp: RE: Afspraak Femke de Vries -  

Goedemiddag  

Voor  (NVB) zou het op 23 december digitaal kunnen van 14.00-15.00 uur. 
Wel een kleine voorbehoud, want vanaf 15.00 uur hebben wij een eindejaarsbijeenkomst en zeer 
waarschijnlijk zal dat digitaal gaan plaatsvinden. Maar mocht dit toch een fysieke bijeenkomst worden, dan 
lukt dit moment niet (maar dat verwacht ik niet). 

Met vriendelijke groet, 
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t +31 (0)20  
m +31 (0)6  
Afwezig op vrijdag

Van: @samhoud.com>  
Verzonden: donderdag 18 november 2021 16:22 
Aan: @nvb.nl>; Secretariaat Klimaat @minezk.nl>;  

@nvb.nl> 
CC: @minfin.nl>; @nvb.nl> 
Onderwerp: RE: Afspraak Femke de Vries-  

Beste allemaal, 

Hartelijk dank voor dit verzoek. 
Helaas passen beide opties niet voor Femke. 
Wel zou het kunnen op 23 december vanaf 14 uur. 
Past het daar wellicht? 

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 

 &samhoud 

 
 

maliebaan 55 

3581 ce utrecht 

the netherlands  

m +31 (0)6  

samhoudconsultancy.com 

Absent: Wednesday 
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Van: @nvb.nl>  
Verzonden: Wednesday, 17 November 2021 15:10 
Aan: Secretariaat Klimaat @minezk.nl>; @nvb.nl> 
CC: @minfin.nl>; @samhoud.com> 
Onderwerp: RE: Afspraak Femke de Vries-  

Bedankt voor je e-mail. Ik heb het secretariaat van Femke de Vries gevraagd om dit te regelen, zie  
 in de ‘cc’. Zij zal contact met jullie zoeken. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06-  
e @nvb.nl 

Van: Secretariaat Klimaat @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 17 november 2021 14:41 
Aan: @nvb.nl>; @nvb.nl> 
CC: @minfin.nl> 
Onderwerp: RE: Afspraak Femke de Vries-  

Beste secretariaat van Femke de Vries,

Graag wil ik een gesprek inplannen met de onderstaande heren en Femke de Vries.

Hierbij onze mogelijkheden.

Vrijdag 3/12 van 0930-1033
Woensdag 15/12 van 1400-1500 of van 1500-1600

Horen graag wat het beste uitkomt. 

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,
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Van:  
Verzonden: maandag 29 november 2021 20:02 
Aan:  
CC: Secretariaat Klimaat;  
Onderwerp: RE: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

 dank. Was even wat verwarring, maar gelukkig gaat  

Vriendelijke groet, 

 

Van @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 29 november 2021 16:51 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: Secretariaat Klimaat @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment  

Hoi  ik heb bijgevoegde voorbereiding gemaakt voor de vergadering morgen 08:45u, hoor graag 
of je hiermee uit de voeten kan.  kijk jij ook nog even mee? Groet,  

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 29 november 2021 10:26 
Aan: @minezk.nl>; Secretariaat Klimaat @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment  

Had jij deze al, ook voor voorbereiding morgen? 

@Secretariaat Klimaat kan deze in ibabs alvast? 

Vriendelijke groet, 

 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: vrijdag 26 november 2021 16:53 
Aan: @nvb.nl>; @pensioenfederatie.nl>;  

@dufas.nl) @dufas.nl>; @verzekeraars.nl>;  
@minezk.nl>; @minfin.nl>; @minfin.nl' 

@minfin.nl>; @ing.com>; @apg-am.nl; 
@robeco.nl>; @asr.nl 

CC: @nvb.nl>; @verzekeraars.nl>;  
@pensioenfederatie @dufas.nl; @dufas.nl)' 

@dufas.nl>; @minezk.nl>;  
@minfin.nl>; @minfin.nl>;  

@minfin.nl> 
Onderwerp: RE: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment  
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Beste allemaal, 

Aangehecht de agenda voor de vergadering van aankomende dinsdag. Excuses voor de vertraging. 

De evaluatie van het voorzitterschap van Femke de Vries zal uiteraard zonder Femke zelf plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06  
e @nvb.nl 

-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van: @nvb.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 13:10 
Aan: @samhoud.com'; @verzekeraars.nl'; @dufas.nl'; 

@pensioenfederatie.nl'; @minfin.nl'; @asr.nl'; @ing.nl'; 
@minezk.nl' 

CC: @robeco.nl'; @minezk.nl'; @minfin.nl';  
@apg-am.nl 

Onderwerp: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment  
Tijd: dinsdag 30 november 2021 08:45-10:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 
Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams Meeting 

________________________________________________________________________________ 

Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Of deelnemen via telefoon (alleen audio)  

+31 20 258 8536,,308156093#   Netherlands, Amsterdam

Id voor telefonische vergadering: 308 156 093#

Een lokaal nummer zoeken | Pincode opnieuw instellen

Meer informatie | Opties voor vergadering | Legal  

________________________________________________________________________________ 

Beste allen, 
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Hierbij nodigen we u uit voor de Teams-vergadering op dinsdag 30 november, 08.45 – 10.00 uur. 
Deelnemers: 
Femke de Vries , , Jack 
Julicher,  . 
Verhinderd zijn: 

  

Vriendelijke groet, 
 

T +3120  
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Van: @pensioenfederatie.nl> 
Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 10:28 
Aan:  

 
Onderwerp: RE: Conceptagenda CFSK, inbreng uiterlijk 13h 

Prima zo! Geen opmerkingen. 

Gr

M 06-

Van: @dufas.nl>  
Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 10:14 
Aan @nvb.nl>; @verzekeraars.nl>;

@pensioenfederatie.nl>; @minfin.nl>;  
@nvb.nl>; @minezk.nl> 

Onderwerp: Re: Conceptagenda CFSK, inbreng uiterlijk 13h 

Nee, niet wat ons betreft 

Outlook voor Android downloaden 

From: @nvb.nl> 
Sent: Friday, January 14, 2022 9:54:05 AM 
To: @verzekeraars.nl>;

@pensioenfederatie.nl>; @dufas.nl>;  
@minfin.nl>; @nvb.nl>;  

@minezk.nl> 
Subject: Conceptagenda CFSK, inbreng uiterlijk 13h  

Hi allemaal, 

Zijn er agendapunten of subonderwerpen om eventueel aan de agenda van de CFSK-vergadering toe te 
voegen? 

Graag uiterlijk vandaag om 13:00 uur inbreng. Daarna zal ik de agenda uitsturen. 

1  Opening en mededelingen 

2  Ter vaststelling: Verslag vorige vergadering 
Toelichting door  (NVB) over de vervolgacties ten aanzien van de besluiten die in de CFSK-

vergadering van 30 november genomen zijn. 
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3  Ter bespreking: Voorstel aanpak op hoofdlijnen en honorarium opdracht KPMG 2022 
 (beiden KPMG) geven een toelichting op hun voorstel. De 

Commissieleden kunnen KPMG vragen over het voorstel stellen. 

4  Ter besluitvorming: Voorstel aanpak op hoofdlijnen en honorarium opdracht KPMG 2022 
Toelichting door  (NVB). Ter besluitvorming liggen voor: 

▪ Het honorarium (incl. btw) van 
▪ Tijdslijnen publicatie voortgangsrapportage 2022, mogelijke opties voor

publicatiemoment(en):
o Q3 2022
o Q3 2022 + Q1 2023
o Q1 2023

▪ Akkoord dat KPMG het voorstel op hoofdlijnen uitwerkt in een formele offertebrief

5  Ter bespreking: Coalitieakkoord en het Klimaatcommitment 
FIN geeft een toelichting over procedure na coalitieakkoord en beëdiging nieuwe kabinet 

6         Rondvraag 

Met vriendelijke groet, 
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Van: @nvb.nl> 
Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 13:40 
Aan: Femke de Vries; @dufas.nl); 

 
@minfin.nl'; @asr.nl;  

@apg-am.nl
CC: @dufas.nl;  

 
 

Onderwerp: Agenda Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
Bijlagen: Agenda CFSK 18 januari 2022.pdf; Verslag CFSK vergadering 30 november 

2021.pdf; Voortgangsrapportage Klimaatcommitment 2022 - 2 pager.pdf 

Beste allemaal, 

Aangehecht vinden jullie de agenda + stukken voor de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
van donderdag 20 januari tussen 15:00 – 16:30 uur. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06-  
e @nvb.nl 

119

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e



AGENDA 

Datum en tijd: 20 januari 2022, 15:00 - 16:30 uur 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Agendapunt 

1 Opening en mededelingen 

2 Ter vaststelling: Verslag vorige vergadering 
Toelichting door  (NVB) over de vervolgacties ten aanzien van de besluiten die in de CFSK-
vergadering van 30 november genomen zijn. 

3 Ter bespreking: Voorstel aanpak op hoofdlijnen en honorarium opdracht KPMG 2022 
 (beiden KPMG) geven een toelichting op hun voorstel. De Commissieleden 

kunnen KPMG vragen over het voorstel stellen. 

4 Ter besluitvorming: Voorstel aanpak op hoofdlijnen en honorarium opdracht KPMG 2022 
Toelichting door  (NVB). Ter besluitvorming liggen voor: 

▪ Het honorarium (incl. btw) van 
▪ Tijdslijnen publicatie voortgangsrapportage, keuze tussen:

o Q3 2022
o Q3 2022 + Q1 2023
o Q1 2023

▪ Akkoord dat KPMG het voorstel op hoofdlijnen uitwerkt in een formele offertebrief

5 Ter bespreking: Coalitieakkoord en het Klimaatcommitment 
FIN geeft een toelichting over procedure na coalitieakkoord en beëdiging nieuwe kabinet 

6 Rondvraag 

Datum volgende vergadering 
Onder voorbehoud: 22 februari 2022, 13:30 – 15:00 uur, Microsoft Teams-vergadering 

Vergadergroep: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
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VERSLAG 

Vergadergroep: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Datum en tijd: 30 november 2021, 08:45 - 10:00 uur 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Aanwezig: Femke de Vries (voorzitter),  (Pensioenfederatie),  (NVB),  

 (DUFAS),  (Verbond),  (APG), Jack Julicher (a.s.r.),  

 (ING)  (Robeco),  (FIN),  (EZK),  

(NVB),  (NVB). 

Afwezig:  (FIN),  (EZK). 

1 Opening en mededelingen 

 (NVB) opent de vergadering. Femke de Vries sluit vanaf agenda 2.2 aan.  (FIN) 

en  (EZK) worden waargenomen door  (FIN) en  (EZK). 

2 Evaluatie algemeen 

2.1 Voorzitterschap Femke de Vries 

De Commissie besluit Femke de Vries als voorzitter te willen houden. In overleg met FIN wordt dit 

geformaliseerd. De Commissie geeft aan haar mandaat tegen het licht te willen houden en haar 

eventueel een meer actieve rol richting externen te geven. Belangrijk om te overwegen bij wie en waar 

we meer zichtbaar willen zijn. NVB-communicatie schrijf in overleg met Femke een advies. 

2.2 Opdrachtuitvoering KPMG 

De Commissie besluit om de samenwerking met KPMG voort te zetten. Aandachtspunten vanuit de 

Commissie ten behoeve van het gesprek dat Femke binnenkort heeft met KPMG: 

▪ Vorm en methodologie van het rapport. Kan KPMG ruimte krijgen voor een kritische, constructieve

reflectie op de uitkomsten, bijvoorbeeld ten aanzien van wat wel en wat niet als een relevante

belegging en financiering wordt gezien. Daarbij wordt opgemerkt dat de focus blijft liggen op

feitelijke analyse, de duiding van het rapport c.q. interpretatie van de ontwikkeling is aan de sector.

Goed om met KPMG te bespreken hoe ze, in vergelijking met dit jaar wel meer kleur kunnen geven

aan het rapport van 2022. Dat draagt ook bij aan de overtuigingskracht van het rapport.

▪ Vanuit projectmanagement in een vroeg stadium tijdslijnen inzichtelijk maken. Die moeten ze

opstellen in nauw overleg met de koepeladviseurs.

▪ Actief internationale ontwikkelingen mee moeten nemen tijdens het schrijfproces.

▪ Na afronding van het rapport meer tijd overhouden, zodat de uitkomsten van het rapport ook

richting externe stakeholders gepresenteerd kan worden.

▪ Van gedachten wisselen over de grote uitdaging van 2022, namelijk het opstellen van

actieplannen, inclusief reductiedoelstellingen, voor 2030.

▪ Heroverwegen timing verzameling informatie en publicatie van het rapport.
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▪ Paragraaf met reflecties en leerpunten toevoegen waarin de sector ook verbeterpunten en

dilemma's benoemt.

3 Verslag vergadering 28 september 2021 

Nog geen verslag beschikbaar, wordt t.z.t. nagestuurd. 

4 Evaluatie Klimaatcommitment 2021 en vooruitkijken naar 2022 

4.1 Onze bijdrage aan de financiering van de energietransitie 

De Commissie besluit om de banden met de klimaattafels en de voorzitter van het Klimaatakkoord, Ed 

Nijpels, aan te halen. Suggestie om een start te maken met de voorbereidingen, maar het 

regeerakkoord af te wachten. De aandachtspunten vanuit de Commissie zijn als volgt: 

▪ Hebben de tafels specifieke financieringsvraagstukken waar wij als collectief iets in kunnen

betekenen? Dat hoeft niet altijd het geval te zijn, op sommige punten kunnen individuele leden

waarschijnlijk effectiever en sneller opereren. Weeg dit actief mee in het voorstel.

▪ Afwegen hoe de contacten met de klimaattafels georganiseerd worden en wat dit van onze

achterbannen vraagt. Bewaar een goede balans in de noodzakelijke tijdsinzet vanuit de leden.

▪ Het in kaart brengen van de investeringsagenda voor de klimaattransitie heeft een weerbarstige

praktijk. Het regeerakkoord zal de ambitie verhogen en ook op financieringsgebied zal nieuw

beleid worden gepresenteerd. Private investeringen hebben daar ook een rol in.

4.2 Meten en rapporteren 

De Commissie besluit dat er per sub-sector een gemeenschappelijke visie wordt geschreven op 

relevante financieringen en beleggingen. In de eerstvolgende Commissievergadering zal een 

tussenproduct besproken worden. Bij voorkeur wordt een visie op ‘relevantie’ en ‘actieplannen’ al in 

februari ’22 opgeleverd. De NVB zal een voorstel m.b.t. tijdslijnen delen met de Commissie. De 

aandachtspunten vanuit de Commissie zijn als volgt: 

▪ Kies de al bestaande internationale initiatieven en standaarden als basis.

▪ Een eenduidige definitie van relevantie is niet waarschijnlijk. Een transparante rationale achter

relevante financieringen en beleggingen is belangrijker dan één gemeenschappelijke definitie.

▪ Formuleer minimale verwachtingen, dat bepaalde sectoren (bijvoorbeeld fossiele brandstoffen) ten

minste opgenomen moeten worden in de rapportage over 2021.

▪ Creëer een 'learning loop'. Het is waarschijnlijk dat veel instellingen, ook internationaal, tegen

dezelfde vraagstukken aanlopen. Laten we ons best doen om dat leerproces inzichtelijk te maken.

▪ Sommige instellingen rapporteren over de potentiële klimaatimpact, dat kan gehanteerd worden

als goed voorbeeld voor andere financiële instellingen.

▪ Weeg de knelpunten uit de voortgangsrapportage mee en neem kennis van de aanbevelingen uit

het laatste PCAF-rapport. Daarin worden o.a. aanbevelingen m.b.t. meten en data uiteengezet.

4.3 Actieplannen, inclusief reductiedoelstellingen, voor 2030 

De Commissie besluit dat het wenselijk is dat KPMG een bloemlezing maakt als check op het niveau 

van de bestaande actieplannen. Daarbij wordt opgemerkt dat die bloemlezing niet het doel heeft terug 

te kijken, maar vooral tot doel heeft om guidance te formuleren voor instellingen die nog bezig zijn 
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actieplannen op te stellen of te verbeteren. Het verzoek aan KPMG is dus toekomstgericht. Ook wordt 

er de voorkeur uitgesproken voor het behoud van de reguliere rapportageritmiek (dat wil zeggen in het 

najaar rapporteren over de voortgang van het Klimaatcommitment). Die rapportage kan echter worden 

aangevuld met een tussenrapport in Q1 2023 over de actieplannen. De aandachtspunten vanuit de 

Commissie zijn als volgt: 

▪ Zet de eerstvolgende Klimaatwerkconferentie in het teken van praktische guidance over de

actieplannen.

▪ Samen als koepels en Rijk vroegtijdig een proces inrichten hoe we meer van elkaar kunnen leren

en ook de adviezen van maatschappelijke organisaties betrekken.

▪ Kom met een planning voor de guidance. Geef aan wanneer de WGKC en de specialisten hier op

moeten reageren. Het streven is guidance voor actieplannen vroeg in 2022, zo mogelijk in

februari/maart, te publiceren.

▪ De afgelopen twee jaar hebben we gekoerst op Q3, gebaseerd op de planning van de Dag van het

Klimaatakkoord. De huidige timing zet sommige instellingen onder grote tijdsdruk om de informatie

al in de zomer aan te leveren. Wordt tijdens de eerstvolgende CFSK-vergadering geagendeerd.

4.4 Update Klimaatwerkconferentie 

De eerstvolgende Klimaatwerkconferentie wordt door DUFAS georganiseerd. De werkconferentie zal in 

het teken staan de van de actieplannen. Begin volgend jaar evalueert de WGKC de werkconferenties 

als instrument en worden afspraken gemaakt over een werkverdeling voor de organisatie. 

5 Rondvraag 

8 december van 14:30 - 17:30 uur vindt een vergadering van de Kamercommissie Financiën plaats. De 

voortgangsrapportage staat als een van de vele stukken op de agenda. 

Commissie staat verder kort stil bij de feedback op de voortgangsrapportage tijdens het webinar over 

het Klimaatcommitment van de SER op 27 november ‘21. Daarin was o.a. een kritische noot over de 

definitie van relevante beleggingen en de open definitie van ‘actieplan’. Met de afspraken onder de 

punten 4.2 en 4.3 wil de CFSK zorgen dat ten aanzien van beide punten progressie wordt gemaakt en 

voldoende ambitie wordt getoond ten aanzien van de toezegging in de aanbiedingsbrief van de 

rapportage aan de minister. 

Datum volgende vergadering 

N.t.b. ergens eind januari















Van: @nvb.nl> 
Verzonden: woensdag 19 januari 2022 11:00 
Aan:  
Onderwerp: RE: Belverzoek CFSK-vergadering 

Hi  

Dankjewel. Met betrekking tot agendapunt 5.  had mij vorig week ook nog laten weten dat hij EZK zou 
vragen of ze iets kunnen vertellen over het algemene klimaatdossier.  

We zouden ook wel benieuwd zijn naar de connectie tussen EZK en FIN de aankomende 
kabinetsperiode. Kaag maakt van duurzaamheid een speerpunt, dan zou het interessant zijn om te horen 
hoe de connectie is/wordt gemaakt met Jetten van Klimaat. 

Femke de Vries zal als discussiepunt opwerpen of we de ambitie van het Klimaatcommitment moeten 
verhogen met de hogere ambities van het kabinet in gedachten. 

Groet, 
 

Van: @minfin.nl>  
Verzonden: woensdag 19 januari 2022 10:33 
Aan @nvb.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Belverzoek CFSK-vergadering 

Ha  

Veel dank hiervoor. Hier kan ik in ieder geval zeker mee vooruit. 

Groet, 

 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: woensdag 19 januari 2022 10:16 
Aan: @minfin.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Belverzoek CFSK-vergadering 

Hi , 

Zoals gisteren met  afgesproken, hierbij de hoofdlijn van wat ik onder agendapunt 2 zal toelichten. 
Ik moet hierbij alvast vermelden dat ik dit agendapunt ga verplaatsen naar ná de bespreking met KPMG. 
Kan me voorstellen dat het een en ander wat vragen op zal roepen van Commissieleden. 

1. Ik geef een korte toelichting op de progressie van de koepels ten aanzien van visieontwikkeling
‘relevante beleggingen en financieringen’ en ‘actieplannen inclusief reductiedoelstellingen’. Hier
hebben alle koepels stappen op gezet, maar er is nog geen tussenproduct of iets dergelijks te
presenteren. De voorlopige tijdslijn is afronden inventarisatie bij de leden uiterlijk eind januari, in
februari een eindproduct ontwikkelen als ‘inspiratiedocument’ voor onze leden en hier de leden in
meenemen tijdens de eerstvolgende Klimaatwerkconferentie (maart). Deze tijdslijnen worden de
komende tijd afgestemd met KPMG, afhankelijk van de feedback binnen de CFSK op het voorstel
opdracht van KPMG.
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2. Het aanhalen van de banden met de klimaattafels lijkt me een goed agendapunt voor het overleg
tussen Femke,  later deze maand. Past goed in het kader van de hogere
klimaatambities van de kabinet en de impact daarvan op het Klimaatcommitment.

3. Tenslotte zijn we met Femke in gesprek over haar mandaat en externe rol in 2022. Dit jaar wordt
belangrijk in het kader van de publicatie van actieplannen, dus er moet duidelijk zijn wat we wel
en niet van Femke kunnen verwachten als onafhankelijk voorzitter. Het SER-webinar van eind
vorig jaar en de recente brief van Milieudefensie zijn wat dat betreft inleidende beschietingen,
waarin Femke in voldoende mate haar onafhankelijkheid moet kunnen borgen.

Kunnen jullie hier wat mee? 

Groet, 
 

Van: @minfin.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:24 
Aan: @nvb.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Belverzoek CFSK-vergadering 

Zal mijn best doen op te nemen maar verwacht dan naar wat stichtelijke woorden van mijn directeur 
te luisteren in het kader van een nieuwjaarsbijeenkomst! ☺ 

In ieder geval dank! 

Groet,  

 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:22 
Aan: @minfin.nl> 
CC @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Belverzoek CFSK-vergadering 

Ik zal je proberen rond 16:30 uur even snel te bellen oké? 

Van: @minfin.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:21 
Aan @nvb.nl> 
CC @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Belverzoek CFSK-vergadering 

Ha  

Morgen zit ik helaas helemaal vol. Misschien kunnen we het even schriftelijk doen zo. De situatie is als 
volgt. 

 heeft de WGKC bijgewoond en  (cc) en ik allebei niet.  is echter helaas ziek. Om onze 
leidinggevenden niettemin goed voor te bereiden op de komende CFSK, zouden wij graag weten of je 

al een tipje van de sluier zou kunnen oplichten wat betreft agendapunt 2: jouw toelichting over de 
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vervolgacties ten aanzien van de besluiten die in de CFSK-vergadering van 30 november genomen 
zijn.   

Je zou ons er zeer mee helpen! 

Groet, 

 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:04 
Aan @minfin.nl> 
Onderwerp: RE: Belverzoek CFSK-vergadering 

Hi  

Ik kan morgenochtend om 10:00 uur bellen. Lukt dat? 

Groet, 
 

Van: @minfin.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 14:42 
Aan: @nvb.nl> 
Onderwerp: Belverzoek CFSK-vergadering 

Ha  

Kunnen wij zo kort even bellen over de voorbereiding van de eerstvolgende CFSK vergadering? 

Groet,  

 

 
 

.......................................... 
Afdeling Financiële Stabiliteit 
Directie Financiële Markten 
Ministerie van Financiën 

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 
.......................................... 
M +316  

E @minfin.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
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Van:  
Verzonden: woensdag 19 januari 2022 13:59 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Voorbereiding CFSK donderdag 
Bijlagen: Agenda CFSK 18 januari 2022.pdf; Verslag CFSK vergadering 30 november 

2021.pdf; Voortgangsrapportage Klimaatcommitment 2022 - 2 pager.pdf; 
DOMUS-22020356-v1-
Annotatie_Commissie_Financiële_Sector_Klimaatcommitment_20_januari_20
22.DOCX

Hoi  

Morgen is weer een vergadering van de CFSK, om 15.00 uur. Ik heb dit voorbesproken met FIN en 
bijgevoegde voorbereiding gemaakt. Hebben jullie opmerkingen? 

Groet, 

 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 13:40 
Aan: @samhoud.com>; @nvb.nl>;  

@pensioenfederatie.nl>; @dufas.nl) @dufas.nl>;  
@verzekeraars.nl>; @minfin.nl>;  
@minezk.nl>; @minfin.nl' @minfin.nl>;  

@robeco.nl>; @asr.nl; @ing.com>; 
@apg-am.nl 

CC: @verzekeraars.nl>; @dufas.nl; @dufas.nl>; 
@pensioenfederatie.nl>; @nvb.nl>; 

@minfin.nl>;  
@minfin.nl>; @minfin.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: Agenda Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Beste allemaal, 

Aangehecht vinden jullie de agenda + stukken voor de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
van donderdag 20 januari tussen 15:00 – 16:30 uur. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06-  
e @nvb.nl 
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Geannoteerde agenda voor vergadering van de Commissie Financiële Sector 

Klimaatcommitment 20 januari, via teams 

1) Opening en mededelingen

2) Ter vaststelling: Verslag vorige vergadering

Toelichting door  (NVB) over de vervolgacties ten aanzien van de besluiten die in de CFSK-
vergadering van 30 november genomen zijn.

Inbreng 

Akkoord met het verslag. Je kunt de toelichting over de vervolgacties aanhoren. 

Toelichting 

Naar verwachting worden de volgende vervolgacties toegelicht naar aanleiding van de vorige 
vergadering: 

• Voortgang van de koepels ten aanzien van het ontwikkelen van visie over welke
activaklassen als relevant beschouwd moeten worden voor de rapportage over CO₂-uitstoot
en over hoe goede actieplannen met reductiedoelstellingen voor 2030 eruit kunnen zien.
Zie ook de annotatie bij agendapunten 3 en 4.

• Het aanhalen van de banden met de klimaattafels. Dit zou binnenkort in het overleg tussen
Femke de Vries,  verder besproken kunnen worden.

• Het gesprek met Femke de Vries over haar nieuwe mandaat en het vergroten van haar

zichtbaarheid als onafhankelijk voorzitter.

3) Ter bespreking: Voorstel aanpak op hoofdlijnen en honorarium opdracht KPMG 2022

 (beiden KPMG) geven een toelichting op hun voorstel. De

Commissieleden kunnen KPMG vragen over het voorstel stellen.

Inbreng 

• Je kunt de toelichting van het voorstel aanhoren. In het voorstel lijkt uitgegaan van een

reguliere voortgangsrapportage in Q3 2022 en een tussenrapportage in Q1 2023 over de

actieplannen met reductiedoelstellingen voor 2030. Dit komt echter expliciet als punt voor

besluitvorming aan de orde bij agendapunt 4.

• Inhoudelijk kun je informeren naar de volgende punten, FIN zal hier naar verwachting ook

naar vragen:

o Je kunt informeren of in het voorstel van KPMG al rekening is gehouden met

aanvullende acties, zoals het begeleiden van visieontwikkeling op het gebied van

meten/rapporteren en de actieplannen. Ook kun je informeren welke ideeën KPMG

hier op dit moment bij heeft.

o Je kunt informeren welke ideeën KPMG heeft bij het interpreteren van de

uitkomsten in de nieuwe voortgangsrapportage en het reflecteren op uitdagingen

voor de sector.

Toelichting 

• In de vorige commissievergadering is afgesproken dat het wenselijk is dat KPMG een

bloemlezing maakt als check op het niveau van de bestaande actieplannen. Daarbij is

opgemerkt dat die bloemlezing niet het doel heeft terug te kijken, maar vooral tot doel

heeft om guidance te formuleren voor instellingen die nog bezig zijn actieplannen op te

stellen of te verbeteren.

• In de vorige vergadering is afgesproken dat gekeken zou worden of KPMG in de volgende

voortgangsrapportage meer ruimte kan nemen om kritisch te reflecteren over de

uitkomsten. In het voorstel op hoofdlijnen van KPMG staat dat KPMG een interpretatie van

de uitkomsten en uitdagingen voor de sector zal bieden.

4) Ter besluitvorming: Voorstel aanpak op hoofdlijnen en honorarium opdracht KPMG
2022
Toelichting door  (NVB). Ter besluitvorming liggen voor:

▪ Het honorarium (incl. btw) van 
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Inbreng 
Akkoord. 

Toelichting 
Het aantal begrote werkdagen is ongeveer hetzelfde als voor de voortgangsrapportage 2021 en dat 
lijkt redelijk. Aan de ene kant zijn minder dagen nodig omdat het de tweede keer is maar aan de 

andere kant worden nieuwe werkzaamheden toegevoegd, zoals rapportage over de actieplannen. 
De sector betaalt voor de opdracht. 

▪ Tijdslijnen publicatie voortgangsrapportage 2022, mogelijke opties voor publicatiemoment(en):
o Q3 2022
o Q3 2022 + Q1 2023
o Q1 2023

Inbreng 
• Je kunt instemmen met een voortgangsrapportage 2022 in twee delen als compromisoptie:

de reguliere rapportage over CO₂-impact in Q3 2022 en rapportage over de actieplannen in
Q1 2023.

• Je kunt de verwachting uitspreken dat meer instellingen zullen rapporteren over de CO₂-

impact van hun portefeuille en over een groter deel van de activaklassen die zij als relevant
zien, om negatieve teneur rond het commitment te voorkomen.

Toelichting 

• Een volledige rapportage in Q3 2022 heeft de voorkeur, maar splitsen is acceptabel als
compromis. De instellingen hebben immers tot uiterlijk 2022 om hun actieplannen met
reductiedoelstellingen voor 2030 op te stellen. Iedereen zal benieuwd zijn naar de

actieplannen bij de rapportage in Q3, die qua timing gekozen is om aan te sluiten bij de
Dag van het Klimaatakkoord. Dat pleit voor een volledige rapportage in Q3, maar een
gebrekkige rapportage door hier te veel druk op te zetten is ook niet wenselijk.

• Uit de voortgangsrapportage 2021 bleek dat van de 54 financiële instellingen er 9
rapporteerden over alle relevante activaklassen, 39 over enkele activaklassen en 6 in het
geheel niet. Deze cijfers vielen wat tegen en hier zijn ook kritische Kamervragen over

gesteld. De ambitie voor de voortgangsrapportage 2022 moet daarom omhoog om

negatieve teneur te voorkomen zeker als informatie over de actieplannen dan nog
ontbreekt. De handreikingen waar KPMG aan gaat werken kunnen hierbij helpen.

▪ Akkoord dat KPMG het voorstel op hoofdlijnen uitwerkt in een formele offertebrief

Inbreng 

Akkoord. Je kunt opmerken dat: 
o Het goed is om hier ook de aanvullende acties in uit te werken, zoals het begeleiden

van visieontwikkeling op het gebied van meten/rapporteren en de actieplannen. Hierbij
kan naast een gemeenschappelijke visie over welke activaklassen relevant zijn

bijvoorbeeld ook gedacht worden aan het inventariseren van best practices,
bijvoorbeeld het rapporteren over potentiële CO₂-impact als betrouwbare data
ontbreekt.

o Het goed is om in de offerte ook het bieden van een doorkijkje van de actieplannen
mee te nemen als dit nog niet meegenomen wordt in de voortgangsrapportage in Q3.

5) Ter bespreking: Coalitieakkoord en het Klimaatcommitment
FIN geeft een toelichting over procedure na coalitieakkoord en beëdiging nieuwe kabinet

Inbreng 
• Je kunt FIN een algemene toelichting laten geven op het coalitieakkoord. FIN zal hierbij

aangeven dat de ambitie omhoog gaat, gericht op 60% CO₂-reductie in 2030, en dat

verduurzaming een prioriteit is van MFIN. Bij de coalitie en een groot deel van de Kamer
leeft de wens om ook meer snelheid te maken met verduurzaming van de financiële sector.

FIN zal kortom benadrukken dat de opgave groter wordt en dat de verwachtingen rond het

commitment ook zullen toenemen.
• Vanuit EZK kun je toelichten dat MKE als coördinerende minister nadrukkelijk de regie wil

nemen voor de klimaattransitie. Het Klimaatfonds zal hier een belangrijke rol in spelen,

maar er zal ook aandacht zijn voor een goede aansluiting op andere beleidsinstrumenten
op het vlak van normerering en beprijzing, ook gezien de kritiek van onder andere het PBL.



De komende tijd worden de vormgeving van het Klimaatfonds en het beleidsprogramma 
uitgewerkt. 

• Je kunt benadrukken dat het daarom een goed moment lijkt voor het financieel

commitment om aansluiting te zoeken bij de klimaattafels. Naast de stevigere regie-inzet
komen er veel middelen beschikbaar voor de uitvoering van de transitie. Hiermee komen er
ook kansen voor de sector om in te spelen op nieuwe financieringsbehoeften die daardoor

zullen ontstaan.
• Je kunt aangeven dat er waarschijnlijk concrete mogelijkheden zullen komen voor het

opzetten van nieuwe financieringsprojecten, in samenwerking met het Rijk en bijvoorbeeld

partijen als Invest-NL. Zo zullen mogelijk de opschaling van de waterstofmarkt en
infrastructuur voor warmtenetten gestimuleerd worden met subsidies waardoor een grote
financieringsbehoefte zal ontstaan.

6) Rondvraag
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Van: @nvb.nl>  
Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 13:40 
Aan: @samhoud.com>; @nvb.nl>;  

@pensioenfederatie.nl>; @dufas.nl) 
@dufas.nl>; @verzekeraars.nl>;  

@minfin.nl>; @minezk.nl' @minezk.nl>; 
@minfin.nl' @minfin.nl>;  

@robeco.nl>; @asr.nl>;  
@ing.com>; @apg-am.nl 

CC: @verzekeraars.nl>; @dufas.nl>; 
@dufas.nl>;

@pensioenfederatie.nl>; @nvb.nl>;  
@minfin.nl>;  

@minfin.nl>; @minfin.nl>;  
@minezk.nl> 

Onderwerp: Agenda Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 

Beste allemaal, 

Aangehecht vinden jullie de agenda + stukken voor de Commissie Financiële Sector 
Klimaatcommitment van donderdag 20 januari tussen 15:00 – 16:30 uur. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06-  
e @nvb.nl 
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Van:  
Verzonden: maandag 24 januari 2022 16:25 
Aan:  
Onderwerp: RE: Eventuele normering financiële sector nav Kamervragen GL? 

Hi, kunnen we dit meenemen in gesprek met Femke de Vries? 

Vriendelijke groet, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 10:33 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Eventuele normering financiële sector nav Kamervragen GL? 

Ja interessante suggestie zo! Lijkt me ook goed om met FIN te bespreken 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 20:13 
Aan @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Eventuele normering financiële sector nav Kamervragen GL? 

Hi, het is denk ik beter om het nader te formuleren in die zin dat ook het kabinet bij de uitwerking van 

het klimaatbeleid ook het financieel sector commitment meeneemt. Het dreigen kan er wel even af. 
tegelijkertijd moeten we hier met FIN wel over in gesprek, want vanmiddag in de commissie leek men 
daar nog niet zo aan toe 

Vriendelijke groet, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 19:56 
Aan @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Eventuele normering financiële sector nav Kamervragen GL? 

Dank . Times change.  

Verzonden vanuit Mail voor Windows 

Van:  
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 17:45 
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Aan:  
Onderwerp: FW: Eventuele normering financiële sector nav Kamervragen GL? 

Ok in aanvulling op onderstaande, blijkt inmiddels een storm in een glas water. Ze knutselen alleen 

wat aan de toonzetting

Van:   
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 17:25 
Aan @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: Eventuele normering financiële sector nav Kamervragen GL? 

Hoi collega’s,

Ik werd net gebeld door mijn collega bij FIN dat hij zometeen bij MFIN zit over de beantwoording van 
Kamervragen van GL over het financieel commitment. Ik dacht dat deze antwoorden voor de 
jaarwisseling al uitgegaan waren maar die zijn blijven liggen. Het gaat specifiek over de vraag of de 

minister aanvullende instrumenten naast het vrijwillige commitment overweegt, MFIN vraagt of hier 
niet iets met normering zou kunnen.

In de eerdere versie is hierover opgenomen:

Ik verwacht van de ondertekenaars van het commitment dat zij zich aan de gemaakte afspraken houden 
en hier ambitieus invulling aan geven. Samen met de minister van EZK zal ik de voortgang van de 
financiële sector op basis van de eerstvolgende voortgangsrapportage in oktober 2021 kritisch evalueren. 

Daar zouden ze in overleg met MFIN eventueel aan toe willen voegen: 

Indien er onvoldoende stappen worden gezet, is het kabinet bereid opties voor normering te 

verkennen.

Dit zou dan ter kennisgeving van tevoren nog aan de sector gemeld kunnen worden. Wel een beetje 

een bommetje maar ik kan dit wel volgen, wat vinden jullie?

Groet,
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Van:  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 11:28 
Aan:  

 
Onderwerp: RE: Femke de Vries -  

Hoi allen, 

Dank voor het agendavoorstel ! Ik heb ook met  gesproken over dat punt, hij wil dit graag 

bespreken in dit overleg. Kunnen we dit toevoegen? Kan onder 2) Uitwerking Regeerakkoord. Het idee 
is om dit mee te nemen in het kader van de nadere uitwerking van het Coalitieakkoord. Binnenkort 
wordt de Kamer geïnformeerd dat er een beleidsprogramma voor het klimaatbeleid wordt uitgewerkt 
dat in mei klaar moet zijn. Als onderdeel hiervan zou ook naar het financieel commitment gekeken 

kunnen worden, eventuele aanvullende maatregelen inderdaad hoewel ik denk dat we dat niet hardop 
hoeven te zeggen. 

Verder: waar denk je aan bij Link met het Klimaatakkoord ? Gaat dit niet ook over eventuele 
ophoging van het ambitieniveau nav het nieuwe streefpercentage in het Coalitieakkoord? Bespreken 
van publiek-private financieringsmogelijkheden ben ik helemaal voor, hier zie ik ook een link met de 

extra middelen die beschikbaar komen obv het Coalitieakkoord. Stimulering van de transitie zal veel 
nieuwe financieringsbehoefte met zich mee brengen. In dit kader zou ik ook het idee om de banden 
met de uitvoeringstafels van de sectoren aan te halen willen agenderen, misschien als sub-onderwerp 
bij publiek-privaat. 

Vriendelijke groet, 

 

-------------------------------------------- 

 

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Tel. 06-

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: maandag 24 januari 2022 18:11 
Aan: @minfin.nl>;  

@minfin.nl>; @minfin.nl>;  
@minezk.nl> 

Onderwerp: Femke de Vries -  

Hi allemaal, 

Na meerdere verschuivingen lijkt de afspraak aankomende woensdag door te gaan. Welke agendapunten 
willen jullie bespreken? Ik denk op dit moment aan o.a.: 

1. Opening
2. Uitwerking Regeerakkoord

a. Link met het Klimaatakkoord
b. Nationaal en internationaal (klimaat)ambitieniveau

3. Voortgangsrapportage Klimaatcommitment
a. Timing van de voortgangsrapportage in 2022 en 2023
b. Publiek-private financieringsmogelijkheden

4. Afspraken en afsluiting
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Denk dat het nog wat vroeg is hiervoor, maar om te onthouden: 

▪ Zijn er naar aanleiding van het Regeerakkoord aanvullende maatregelen nodig in de financiële
sector?

o Als ik  goed begreep vorige week, dan wordt dit de komende maanden in
onderling overleg door de nieuwe ministers uitgewerkt.

▪ Neemt de financiële sector initiatieven om het tempo van de transitie op te voeren?
o Nederlandse ambities zijn enorm geworden, hoe gaan we dat aan samenleving realiseren?
o Dat kan een interessante discussie zijn in de context van transitiepaden sectoren

Klimaatakkoord.

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06-  
e @nvb.nl 
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Van:  
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 22:43 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Re: Voorbereiding overleg FIN-EZK-voorzitter CFSK 

Was ook een goed overleg. Femke gaat aan de slag 

Vriendelijke groet,  

Op 26 jan. 2022 om 21:51 heeft @minezk.nl> het 
volgende geschreven: 

Mooi werk 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 17:49 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Voorbereiding overleg FIN-EZK-voorzitter CFSK 

Hoi collega’s,

Voor het overleg morgen einde dag over het financieel commitment heb ik bijgevoegde 

voorbereiding gemaakt, opmerkingen welkom. Ik kan ook aanschuiven bij het overleg. 
Heb morgen mijn vrije dag maar vind het wel handig erbij te zijn en kan wat schuiven.

Groet,
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Van:  
Verzonden: maandag 31 januari 2022 12:47 
Aan:  

 
 

Onderwerp: RE: Vergadering Werkgroep Klimaatcommitment (WGKC) 

Hoi  

Zonder uitputtend te zijn lijkt het me goed te bespreken: 

- Terugblik overleg FIN-EZK-voorz CSFK
- Guidance KPMG voor best practices meten/rapporteren en actieplannen

Groet, 

 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:53 
Aan: @nvb.nl>; @verzekeraars.nl>; @dufas.nl; 

@dufas.nl>; @pensioenfederatie.nl>; 
@minfin.nl>;  

@minfin.nl>; @minfin.nl>;  
@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Vergadering Werkgroep Klimaatcommitment (WGKC) 

Hi allemaal, 

Ik hoor graag of welke onderwerpen jullie willen agenderen voor de vergadering van volgende week. 

Groet, 
 

-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van:   
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 14:27 
Aan: @dufas.nl;  

 
 

Onderwerp: Vergadering Werkgroep Klimaatcommitment (WGKC) 
Tijd: donderdag 3 februari 2022 10:30-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 
Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

________________________________________________________________________________ 

Microsoft Teams-vergadering
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Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Of deelnemen via telefoon (alleen audio) 

+31 20 258 8536,,988845764#   Netherlands, Amsterdam

Id voor telefonische vergadering: 988 845 764#  

Een lokaal nummer zoeken | Pincode opnieuw instellen 

Meer informatie | Opties voor vergadering | Legal  

________________________________________________________________________________ 



Van: @nvb.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 15:59 
Aan: @verzekeraars.nl'; @dufas.nl; 

 
 

Onderwerp: WGKC | agenda + stukken vergadering 3 februari '22 
Bijlagen: 00 - Agenda WGKC vergadering 3 februari 2022.docx; 01 - Verslag CFSK 

vergadering 20 januari 2022 (concept).docx; 02 - Verslag WGKC vergadering 
13 januari 2022 (concept).docx; 03 - Gesprek FdV met Nijpels - EZK-FIN.docx; 
Re: Sustainable Finance Event 2022 - Klimaatcommitment 

Beste allen, 

Aangehecht de agenda + stukken voor de WGKC-vergadering van aanstaande donderdag. 

Lees de agenda goed door en laat me weten of jullie daar vragen over hebben. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06-  
e @nvb.nl 
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AGENDA 

Datum en tijd: 3 februari 2022, 10:30 - 12:00 uur 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Agendapunt 

10:30 – 10:40 uur 

1 Opening en mededelingen 
▪ Uitkomsten overleg Femke de Vries met IQ-EQ
▪ Relevante inzichten Pensioenfederatie webinar over biodiversiteit
▪ Zie bijlage: Verslag CFSK-vergadering 20 januari 2022

2 Ter vaststelling: verslag vergadering 13 januari 2022 
Zie bijlage. 

10:40 – 11:10 uur 

3 Ter verkenning: brief aan minister Jetten 

Zie bijlage.  (NVB) geeft een terugblik op de overleggen van Femke de Vries met Ed Nijpels en 

. Nijpels deed het voorstel om een brief aan de nieuwe minister te sturen 

waarin we onze wensen duidelijk maken. Heeft het voor jullie toegevoegde waarde om een two-pager te 

sturen? Zo ja, welke thema’s willen jullie minstens in de brief opnemen? 

4 Timing publicatie voortgangsrapportage 

De CFSK heeft vastgesteld de publicatie van de eerste voortgangsrapportage naar Q4 2022 te willen 

verplaatsen. Er werd echter ook vastgesteld dat we van externe partijen (o.a. Milieudefensie) druk ervaren 

om te versnellen en we aan de andere kant ook zo secuur mogelijk onze in het Klimaatcommitment gemaakt 

afspraken willen uitvoeren. Hoe brengen we deze twee verwachtingen samen? 

11:10 – 11:40 uur 

5 Ter bespreking: stand van zaken ‘relevantie’ en ‘actieplannen’ 

 (DUFAS) geeft een toelichting op de progressie van de pensioenfondsen en 

vermogensbeheerders.  (NVB) geeft een toelichting op de progressie van de banken en 

verzekeraars. Over drie weken is de CFSK-vergadering, dan heeft het de voorkeur om een volwassen 

conceptversie voor te leggen, welke afspraken kunnen we maken? 

6 Ter bespreking: Actieplannen Nederlandse branches van buitenlandse instellingen 

 (NVB) licht het dilemma van InsingerGilissen toe, dat recent een bijkantoor van de Luxemburgse 

Quintet Private Bank geworden is. Verschillende Nederlandse branches van buitenlandse FI’s zijn 

ondertekenaar van het Klimaatcommitment. Om welke instellingen gaat het precies? Zijn ze allemaal van 

plan om aparte actieplannen op te stellen voor de Nederlandse tak? Hoe kunnen wij hen helpen bij het 

opstellen van de actieplannen? 

7 Ter verkenning: PACTA Coordinated Projects, forward looking Paris alignment 

Recent heeft 2DII een forward looking analyse gedaan van de Noorse Financiële sector. Deze externe 

benchmarking heeft relevante inzichten opgeleverd ten aanzien van alignment met Parijs. Ook de NL FIs 

Vergadergroep: Werkgroep Klimaatcommitment 
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komen nu in een fase terecht waarin reductiedoelen en sturing centraal komen te staan. Dat maakt een 

forward looking analyse die onafhankelijk van methodologieën of doelstellingen van de FIs in scope gedaan 

kan worden relevant. Zien jullie de meerwaarde van zo’n externe benchmarkmeting? Zo ja, hebben jullie 

bepaalde wensen ten aanzien van de actualisatie hiervan? Meer informatie via de volgende weblinks: 

▪ https://2degrees-investing.org/wp-content/uploads/2021/11/PACTA-COP-Stocktake.pdf

▪ https://2degrees-investing.org/wp-content/uploads/2022/01/Norway metareport.pdf

11:40 – 12:00 uur 

8 Ter verkenning: Webinar Leaders in Finance 
Zie bijlage. Dit is additioneel aan de Klimaatwerkconferentie en zal een bredere doelgroep interesseren. Dit 
evenement gaat alleen door als het een fysieke bijeenkomst wordt. Ter verkenning of we hier de 
toegevoegde waarde van zien, welke thema’s hier besproken kunnen worden en wie van jullie interesse 
heeft in een korte call met Leaders in Finance voor meer informatie. 

9 Ter verkenning: Klankborden met derde partijen 
Bij het SER-webinar werd (nogmaals) duidelijk dat meerdere stakeholders het Klimaatcommitment van de 
financiële sector scherp in de gaten houden. Hoe kunnen wij zelf ons kritisch tegengeluid organiseren en 
hen betrekken bij de uitvoering van het Klimaatcommitment? Zien jullie in algemene zin aanleiding om 
hiervoor een initiatief te starten? Zijn er elementen van het Klimaatcommitment waarop dat toegevoegde 
waarde heeft? Welke partijen of personen zouden hier goede kandidaten voor zijn? 

10 Rondvraag 

Datum volgende vergadering 
17 maart 2022, 13:00 – 15:00 uur, Microsoft Teams-vergadering 
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VERSLAG 

Vergadergroep: Werkgroep Klimaatcommitment 

Datum en tijd: 13 januari 2022, 10:30 - 12:00 uur 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Aanwezig:  (DUFAS),  (FIN),  (PF),  (NVB) 

Afwezig:  (FIN),  (FIN),  (DUFAS),  

(Verbond),  (NVB)  

Te gast:  (KPMG) bij agendapunt 2 

1 Opening en mededelingen 

 (NVB) opent de vergadering.  

2 Hoofdlijnen opdracht voortgangsrapportage 

 (KPMG) licht toe. KPMG verwacht meer eigen interpretatie toe te voegen aan het eerste 

rapport, omdat de voortgang t.o.v. 2021 inzichtelijk kan worden gemaakt. Het tweede rapport wordt 

een verdieping op actieplannen, met als gevolg dat er in het eerste rapport bewust minder wordt 

opgeschreven over actieplannen. FIN ziet graag dat inzicht in actieplannen ook in het eerste rapport 

terugkomt. In de CFSK-vergadering wordt het onderwerp ter besluitvorming geagendeerd. 

KPMG heeft de voorkeur om in 2022 opnieuw een dry-run uit te voeren, omdat hiermee mogelijke 

issues vroegtijdig worden opgelost. Een raamwerk update houdt in dat er wellicht een aantal vragen 

worden toegevoegd aan de leeswijzer (of aangepast) op basis van de inventarisatie van ‘relevantie’ en 

‘actieplannen’, uitgevoerd door Pensioenfederatie/DUFAS respectievelijk Verbond/NVB/KPMG. Het 

wordt geen toetsingskader, maar zorgt wel voor meer duidelijkheid. 

KPMG gaat een digitale tool gebruiken waarmee ondertekenaars de leeswijzer in kunnen vullen. De 

leden van de koepels krijgen ter besluitvorming voorgelegd of ze akkoord gaan met het delen van de 

ingevulde leeswijzers. KPMG verwacht dat er opnieuw een ronde van validatie nodig zal zijn m.b.t. de 

ingevulde leeswijzers, met name voor afstemming over de actieplannen is dat waardevol. 

De kosten ( ) van het voortgangsrapport vallen, met name door de splitsing in twee 

rapportages, wat hoger uit in vergelijking met 2021 ( ). Dat komt door het opsplitsen van de 

rapportage, het creëren van twee cycli van dataverzameling, datavalidatie en het schrijven van twee 

afzonderlijke rapportages. 

3 Kalender Klimaatcommitment 

 (NVB) licht toe. Besloten wordt om alvast CFSK-vergaderingen in april en juni te 

organiseren. Die vallen dan samen met de inzichten uit de dry-run (april) en de eerste beelden van de 

voortgangsrapportage o.b.v. de analyse van KPMG (juni). De WGKC-leden vinden het een goed idee 
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om een technische briefingsessie te organiseren voor externe stakeholders, zoals ngo’s en 

journalisten. De vorm en uitwerking is nog nader te bepalen. 

De datum van de Klimaatwerkconferentie (24 maart) wordt onder voorbehoud bevestigd. Daarnaast 

wordt geopperd om een technische briefingsessie te organiseren voor Tweede Kamerleden 

geïnteresseerd (of verantwoordelijk) voor het klimaatdossier. FIN stelt voor om zo’n sessie te plannen 

rond het publicatiemoment van de voortgangsrapportage, namelijk in oktober / november 2022. 

4 Het nieuwe Regeerakkoord 

De nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, gaf aan dat een van haar speerpunten verduurzaming 

gaat worden. Wat het precies van plan is om te gaan doen is nog niet helemaal duidelijk, maar er komt 

een hogere ambitie voor de klimaattafels en daarmee waarschijnlijk ook de financiële sector. Met FIN 

wordt afgesproken dat de koepels geattendeerd worden wanneer Kamerleden Kamervragen stellen die 

betrekking hebben op het klimaatdossier en de financiële sector. 

5 Voorbereiden van de CFSK-vergadering 

Progressie op ‘gemeenschappelijke visies’ 

M.b.t. de ‘gemeenschappelijke visies’ hadden de pensioenfondsen en vermogensbeheerders de

voorkeur om dit zelf te doen, banken en verzekeraars waren i.v.m. mededinging terughoudend. We

beogen de ondertekenaars van het Klimaatcommitment te ondersteunen:

1. Koepels hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid in het motiveren en inspireren van de

achterban om concrete actieplannen op te leveren.

2. Koepels kunnen gebruik maken van een inspiratiedocument opgesteld door KPMG: welke

internationale initiatieven en standaarden kunnen gebruikt worden? Wat zijn goede

voorbeelden van actieplannen van banken en verzekeraars om inzicht te bieden in de 51% die

al een actieplan heeft. NVB en Verbond willen hier gebruik van maken, DUFAS en

Pensioenfederatie zullen dit zelf met hun leden afstemmen.

M.b.t. de tijdslijnen wordt de voorkeur wordt uitgesproken voor twee aparte publicaties. FIN geeft aan

er waarde aan te hechten dat er gerapporteerd wordt als onderdeel van de Dag van het

Klimaatakkoord. Voor het schrijven van een plan van aanpak richting de klimaattafels Klimaatakkoord

is nog geen aandacht geweest. Het mandaat van Femke de Vries wordt in overleg met haar tegen het

licht gehouden. Volgende week spreken de koepels onderling door over de Klimaatwerkconferentie.

6 Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

Datum volgende vergadering 

3 februari 2022, 10:30 – 12:00 uur, Microsoft Teams-vergadering. 



Aantekeningen gesprek Femke de Vries met Ed Nijpels (26-01-2022) 

▪ Klimaatambitieniveau: zowel ‘Fit for 55’ binnen Europa als 55-60% emissiereductie nationaal

▪ Rob Jetten (minister Klimaat)

o Hij houdt niet van lange ‘lobbybrieven’

o Minder gepraat, minder vergadercircus, meer doen

o Programmatisch werken heeft zijn voorkeur

o Wijzigingen governance Klimaatakkoord doorzetten

o Wordt penvoerder van het Klimaatfonds

▪ Uitwerking Regeerakkoord

o In februari stuurt Jetten een procedurele brief aan de Tweede Kamer over invulling

Regeerakkoord

o In mei stuurt Jetten een beleidsbrief aan de Tweede Kamer met uitwerking klimaatbeleid

▪ Betrokkenheid uitvoeringstafels Klimaatakkoord

o In de tussenliggende periode spreekt Jetten met de uitvoeringstafels, om hun

‘wagonnetjes’ te koppelen aan ‘de trein’ van het Regeerakkoord

o De samenstelling van de tafels komt dan ook aan de orde, dat wordt eventueel gewijzigd

▪ Ook de dwarsdoorsnijdende thema’s (wat wij zijn) wordt meegenomen in de

overwegingen

o Ed nodigt Femke uit om een keer aan te schuiven bij de diverse uitvoeringstafels, om te

inventariseren wat er speelt

▪ Timing in onderling overleg

▪ Arsenaal van de overheid

o Normeren

o Beprijzen

o Subsidiëren, eerdere kabinetten hadden dit met name als focus

▪ Financiering duurzame projecten

o Komt nog steeds moeilijk van de grond, NIA is mislukt, en ook Invest-NL is nog wat

zoekende

o Ed hoort van beleidsdepartementen dat ze wat vraagtekens hebben bij de actieve

deelname van de financiële sector aan financiering transitie

o Zouden wij als financiële sector meer initiatief kunnen tonen op dit onderwerp?

▪ Brief

o Ed suggereert ons een brief te sturen aan Rob Jetten, hem en 

o Zo snel mogelijk, liever gisteren, dan vandaag

▪ Rapportagecyclus Klimaatakkoord

o Er wordt t.z.t. een debat over 2050 georganiseerd door het Voortgangsoverleg

Klimaatakkoord

o Dag van het Klimaatakkoord wordt wellicht naar voren gehaald naar voor de algemene

beschouwingen

o Wij hebben dan meer vrijheid om publicatiemoment te bepalen
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Aantekeningen gesprek Femke de Vries met  (26-01-2022) 

▪ Sigrid Kaag heeft hoge klimaatambities. De vraag is, wat wil de financiële sector met die hoge

ambities gaan doen? Bijvoorbeeld ook voorbij 2030?

▪ In de Tweede Kamer zijn in december vragen gesteld (zie link) over het ambitieniveau van de

financiële sector.

▪ De vragen zeggen iets over de vrijblijvendheid van het Klimaatcommitment. De Kamervragen

gaan richting een meer verplichtend karakter.

▪ De discussie over een soort centrale financieringsagenda zijn ingewikkeld, misschien gaat dat

er wel nooit komen.

o In het herijken van de Klimaatcommitment-afspraken moeten instellingen er wel iets

concreets mee kunnen doen.

o Verder is het belangrijk om inzichtelijk te krijgen waar private financiering bij kan dragen.

▪ Bij de totstandkoming van bijvoorbeeld warmtenetten zal ook privaat geld nodig zijn, zitten daar

geen kansen voor publiek-private samenwerking?

▪ Een opmerking tijdens een rondetafelgesprek Tweede Kamer met banken (pre-COVID) dat de

afspraken van het commitment fluitend gehaald worden, dat is blijven hangen bij Kamerleden.

▪ Betrek geluiden van derde partijen om met hen te klankborden

▪ Verbindt voorlopers met elkaar om meer tempo te kunnen maken richting net zero, zodat het

commitment geen remmende werking heeft.

5.1.2.e





2

De hierboven genoemde onderdelen zijn een aanzet vanuit onze kant, uiteraard kunnen we hier verder 
over in gesprek gaan. 

Bedankt ook voor de invite voor de nieuwjaarslezing van de NVB, erg leuk! 

We kijken ernaar uit om de verschillende partijen bij elkaar te brengen. Graag vernemen we de reacties 
van de andere koepelorganisaties en beantwoorden graag vragen die jullie nog hebben. 

Alvast fijne feestdagen gewenst! 

Hartelijke groet,   

 m         m    

5.1.2.e



Van: @nvb.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 15:46 
Aan: @dufas.nl)'; @dufas.nl;  

 
 

Onderwerp: WGKC | conceptnotulen + acties 
Bijlagen: Verslag WGKC-vergadering 3 februari 2022 (concept).docx 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Voltooid 

Hi allen, 

Aangehecht het conceptnotulen met de acties. Lees het aandachtig door en geef aan wanneer afspraken 
missen! 

1. Brief Jetten
Acties, uiterlijk 10 februari, Femke spreekt met de koepeldirecteuren op korte termijn:
▪  denken (samen) na over inhoudelijke punten om in de brief te vermelden.
▪  stemmen dit af met .
▪  betrekt Femke de Vries bij een finale afweging of er voldoende inhoud is voor de brief.
▪ De koepels faciliteren een gesprek van Femke de Vries met hun directeur op korte termijn.

2. Timing rapportage
Acties, uiterlijk 11 februari, schriftelijke vaststelling CFSK:
▪  doet navraag doet bij  over wat ze precies bedoelde tijdens de CFSK.
▪ Uiterlijk eind volgende week leggen we een schriftelijk besluitpunt voor aan de CFSK.
▪  bespreekt twee zaken met KPMG:

o Deze discussie, zodat ze weten dat een exact publicatiemoment nog niet vaststaat.
o Bespreken hoe zij van plan zijn hun dataverzameling in te steken in 2022.

3. Relevante beleggingen en financieringen
Acties, uiterlijk week van 7 februari, eventueel in de CFSK agenderen:
▪  legt two-pager voor aan de koepels.

4. Actieplannen branches buitenlandse instellingen
Acties, uiterlijk 15 februari conceptvoorstel, eventueel in de CFSK agenderen:
▪  pakt dit op en schrijft een kort voorstel met een oplossingsrichting.

5. PACTA, forward looking analyse
Acties, agenderen tijdens volgende WGKC-vergadering:
▪  gaat in gesprek met EZK/FIN.
▪  gaat in gesprek met contactpersoon bij 2° Investing Initiative.
▪ koppelt per e-mail de inzichten terug.

6. Webinar Leaders in Finance
Acties:
▪  gaan in gesprek met Leaders in Finance.
▪ Koppelen onze inzichten terug per e-mail, met advies en besluitvorming.

7. Dialoog derde partijen
Acties, uiterlijk 15 februari conceptvoorstel, eventueel in de CFSK agenderen:
▪  pakt dit op en schrijft een kort voorstel met een oplossingsrichting.
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Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06-  
e @nvb.nl 
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M 06  
E @nvb.nl 

VERSLAG 

Vergadergroep: Werkgroep Klimaatcommitment 

Datum en tijd: 3 februari 2022, 10:30 – 12:00 uur 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Aanwezig:  (DUFAS),  (EZK),  (FIN)  

(FIN),  (PF),  (Verbond),  (NVB) 

Afwezig:  (DUFAS),  (FIN),  (NVB) 

1 Opening en mededelingen 

 deel inzichten van het Pensioenfederatie webinar over biodiversiteit. Uit een peiling tijdens het 

webinar bleek dat veel pensioenfondsen zich intern beraden wat hun inzet op biodiversiteit kan zijn. 

Het is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt.  

2 Ter vaststelling: verslag vergadering 13 januari 2022 

Het verslag van de vorige vergadering wordt (nog) niet vastgesteld. Nadere discussie over de timing 

van de voortgangsrapportage volgt onder agendapunt 4. 

3 Ter verkenning: brief aan minister Jetten 

 licht toe dat Femke de Vries met Ed Nijpels en later met  heeft 

gesproken over het Klimaatcommitment. Femke de Vries heeft een e-mail gestuurd aan de 

koepeldirecteuren, waarin ze aangeeft op korte termijn in gesprek te willen over het ambitieniveau van 

het Klimaatcommitment en eventuele wensen t.a.v. van een brief aan minister Jetten. 

De WGKC ziet de toegevoegde waarde om zo’n brief te sturen, maar dat moet de brief zo concreet 

mogelijk zijn en duidelijke wensen bevatten. De overheid geeft aan dat op de onderwerpen publiek-

private samenwerking en de samenwerking met de uitvoeringstafels inhoudelijk nog meters gemaakt 

moeten worden.  

Acties, uiterlijk 10 februari, Femke spreekt met de koepeldirecteuren op korte termijn: 

▪  denken (samen) na over inhoudelijke punten om in de brief te vermelden.

▪  stemmen dit af met .

▪  betrekt Femke de Vries bij een finale afweging of er voldoende inhoud is voor de brief.

▪ De koepels faciliteren een gesprek van Femke de Vries met hun directeur op korte termijn.

4 Ter bespreking: timing publicatie voortgangsrapportage 

De WGKC verschilt nog wat van inzicht over welke afspraken tijdens de laatste CFSK-vergadering zijn 

gemaakt. Een deel van de CFSK-vergadering stond in het teken van het moment waarop KPMG de 

dataverzameling doet. De pensioenfondsen zouden dit jaar in de knel komen, omdat ze in de zomer 

hun jaarverslagen publiceren en de meest actuele cijfers dan niet door KPMG meegenomen worden.  
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Acties, uiterlijk 11 februari, schriftelijke vaststelling CFSK: 

▪  doet navraag doet bij  over wat ze precies bedoelde tijdens de CFSK.

▪ Uiterlijk eind volgende week leggen we een schriftelijk besluitpunt voor aan de CFSK.

▪  bespreekt twee zaken met KPMG:

o Deze discussie, zodat ze weten dat een exact publicatiemoment nog niet vast staat.

o Bespreken hoe zij van plan zijn hun dataverzameling in te steken in 2022.

5 Ter bespreking: stand van zaken ‘relevantie’ en ‘actieplannen’ 

 geven een update voor de stand van zaken. Het doel is om deze begripsdefinitie in 

februari af te ronden.  schrijft een voorstel voor een workshop, die begeleidt wordt door een 

externe partij, om de inzichten bij elkaar te halen en draagvlak bij de leden te creëren. Het voorstel 

wordt nu geschreven voor de banken, maar de andere koepels zijn welkom om aan te sluiten. De two-

pager met de voorstel wordt volgende week aan de koepels voorgelegd. 

Acties, uiterlijk week van 7 februari, eventueel in de CFSK agenderen: 

▪  legt two-pager voor aan de koepels.

6 Ter bespreking: actieplannen Nederlandse branches van buitenlandse instellingen 

 licht toe dat Femke de Vries met IQ-EQ heeft gesproken. IQ-EQ verschilt van de andere financiële 

instellingen die bij het Klimaatcommitment aangesloten zijn. Het is een dienstverlenende partij zonder 

eigen financieringen of beleggingen. IQ-EQ beoordeelt nu intern op welke manier ze bij kunnen dragen 

aan het commitment.  en Femke houden de komende weken contact met IQ-EQ.  

 licht toe dat buitenlandse partijen of partijen in handen van buitenlandse partijen, zoals BlackRock 

Netherlands, InsingerGilissen en Allianz, dit jaar ook een actieplan op moeten stellen. Omdat sommige 

partijen klimaatbeleid vormen voor de hele groep is het een uitdaging om een actieplan voor alleen de 

Nederlandse tak op te stellen.  

Het Klimaatcommitment wordt echter ook gezien als een manier om de verduurzaming van de groep 

aan te jagen. Hier is een vorm van maatwerk vereist, omdat de acties van deze ondertekenaars veelal 

door de groep worden beïnvloed en ook onderhevig zijn aan de dynamiek in het land waar de groep 

gevestigd is.  

Acties, uiterlijk 15 februari conceptvoorstel, eventueel in de CFSK agenderen: 

▪  pakt het onderwerp en schrijft een kort voorstel met een oplossingsrichting.

7 Ter verkenning: PACTA Coordinated Projects, forward looking Paris alignment 

 geeft een toelichting. De WGKC vindt het een goed idee om te verkennen wat dit kan inhouden 

voor de Nederlandse financiële sector. De overheid biedt aan om hier op korte termijn over te sparren 

en is goed aangehaakt bij het initiatief en met name met de Zwitsers. De Zwitsers hebben zo’n forward 

looking analyse al twee keer uitgevoerd, als een benchmark voor hun financiële sector.  

Acties, agenderen tijdens volgende WGKC-vergadering: 

▪  gaat in gesprek met EZK/FIN.

▪  gaat in gesprek met contactpersoon bij 2° Investing Initiative.
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▪  koppelt per e-mail de inzichten terug.

8 Ter verkenning: Webinar Leaders in Finance 

 geeft een toelichting. De organisatie achter dit initiatief heeft een groot netwerk met partijen die wij 

niet als vanzelfsprekend zullen benaderen. Het webinar van Leaders in Finance heeft raakvlakken met 

de Klimaatwerkconferentie. Het webinar moet wel voldoende onderscheidend vermogen hebben om 

voor ons interessant te zijn. 

Daarnaast moet goed besproken worden welke investering dit vraagt. FIN geeft aan dat zij i.v.m. hun 

betrokkenheid bij het Klimaatcommitment niet akkoord kunnen gaan met een commercieel evenement 

waar deelnemers om een financiële bijdrage wordt gevraagd of nadrukkelijk door een commerciële 

partij wordt georganiseerd. 

Acties: 

▪  gaan in gesprek met Leaders in Finance.

▪ Koppelen onze inzichten terug per e-mail, met advies en besluitvorming.

9 Ter verkenning: Klankborden met derde partijen 

 geeft een toelichting. De WGKC ziet de toegevoegde waarde van het organiseren van een 

maatschappelijke dialoog om stakeholders mee te nemen. Het is belangrijk dat zo’n sessie niet tot een 

takenlijst voor de financiële sector gaat leiden. Tijdens de Klimaatwerkconferentie in maart wordt zo’n 

dialoog georganiseerd tijdens het plenaire deel van het programma. EZK biedt aan om mee te denken 

over een voorstel. 

Acties, uiterlijk 15 februari conceptvoorstel, eventueel in de CFSK agenderen: 

▪  pakt dit op en schrijft een kort voorstel met een oplossingsrichting.

10 Rondvraag 

FIN geeft aan de GroenLinks in december Kamervragen heeft gesteld (link). De minister is, zoals 

eerder aangegeven, ambitieus op het klimaatdossier. Het is dus waarschijnlijk dat de minister een 

ambitieuzere lijn zal kiezen in haar beantwoording van de Kamervragen van GroenLinks.  

Datum volgende vergadering 

17 maart 2022, 13:00 – 15:00 uur, Microsoft Teams-vergadering 
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- Maandag 14 februari 10:30-12:00, 13:15-15:00 en 15:30-17:30;
- Dinsdag 15 februari 13:15-14, 15:00-16:00, 16:30-17:30.

Zit hier iets tussen dat jullie zou schikken? 

Groet, 

 

Van @nvb.nl>  
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 11:58 
Aan @minfin.nl>; @dufas.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minfin.nl> 
Onderwerp: RE: WGKC | conceptnotulen + acties 

Ik kan dan een half uurtje, zou ook van 17:45 – 18:15 uur kunnen. 

Groet, 
 

 

Van: @minfin.nl>  
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 11:21 
Aan: @dufas.nl>; @nvb.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minfin.nl> 
Onderwerp: RE: WGKC | conceptnotulen + acties 

Beste , 

Dank voor jullie reacties. Wij zitten donderdag vrij krap vanwege een teamochtend, maar zouden wel 
na 16:30 kunnen. Past 16:30 voor jullie ook?  

Groet, 

 

Van: @dufas.nl>  
Verzonden: maandag 7 februari 2022 19:00 
Aan: @minfin.nl>; @nvb.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minfin.nl> 
Onderwerp: RE: WGKC | conceptnotulen + acties 

Beste   

Dat tijdstip lukt mij niet, maar tussen 10:30-11:30 uur wel. Of anders vrijdag? 

Groet, 
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From: @minfin.nl>  
Sent: Monday, February 7, 2022 1:50 PM 
To: @nvb.nl>; @dufas.nl> 
Cc: @minezk.nl>; @minfin.nl> 
Subject: RE: WGKC | conceptnotulen + acties 

Ha  

Nogmaals bedankt voor de update over het werk rond relevantie en de actieplannen. Ik was erg onder 
de indruk van het werk wat al gedaan is en ook het overzicht wat jullie hebben weten te creëren. Zoals 
kort toegelicht tijdens de WGKC, werken we vanuit het Rijk ook aan een visie op hoofdlijnen – wat zijn 

relevante financieringen en beleggingen en aan wat voor criteria zou een actieplan moeten voldoen? 
We gaan hier graag met jullie over in gesprek om meer te horen over jullie ervaringen en ook om onze 
expertise te delen. Onze visie zal ook de basis vormen voor ons standpunt in de CFSK en uiteindelijk 

de appreciatie van de voortgang.  

Gegeven de krappe tijdslijnen staan we hier graag nog deze week met jullie bij stil. Wat dachten jullie 

van donderdagochtend tussen 9u en 9:30u?  

We horen het graag.  

Met vriendelijke groet, 

    

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 15:46 
Aan: @verzekeraars.nl>; @dufas.nl)' @dufas.nl>; 

@dufas.nl; @pensioenfederatie.nl>;  
@minfin.nl>; @minfin.nl>;  

@minfin.nl>; @minezk.nl>;  
@nvb.nl> 

Onderwerp: WGKC | conceptnotulen + acties 

Hi allen, 

Aangehecht het conceptnotulen met de acties. Lees het aandachtig door en geef aan wanneer afspraken 
missen! 

1. Brief Jetten
Acties, uiterlijk 10 februari, Femke spreekt met de koepeldirecteuren op korte termijn:
▪  denken (samen) na over inhoudelijke punten om in de brief te vermelden.
▪  stemmen dit af met .
▪  betrekt Femke de Vries bij een finale afweging of er voldoende inhoud is voor de brief.
▪ De koepels faciliteren een gesprek van Femke de Vries met hun directeur op korte termijn.

2. Timing rapportage
Acties, uiterlijk 11 februari, schriftelijke vaststelling CFSK:
▪  doet navraag doet bij  over wat ze precies bedoelde tijdens de CFSK.
▪ Uiterlijk eind volgende week leggen we een schriftelijk besluitpunt voor aan de CFSK.
▪  bespreekt twee zaken met KPMG:
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o Deze discussie, zodat ze weten dat een exact publicatiemoment nog niet vaststaat.
o Bespreken hoe zij van plan zijn hun dataverzameling in te steken in 2022.

3. Relevante beleggingen en financieringen
Acties, uiterlijk week van 7 februari, eventueel in de CFSK agenderen:
▪  legt two-pager voor aan de koepels.

4. Actieplannen branches buitenlandse instellingen
Acties, uiterlijk 15 februari conceptvoorstel, eventueel in de CFSK agenderen:
▪  pakt dit op en schrijft een kort voorstel met een oplossingsrichting.

5. PACTA, forward looking analyse
Acties, agenderen tijdens volgende WGKC-vergadering:
▪  gaat in gesprek met EZK/FIN.
▪ gaat in gesprek met contactpersoon bij 2° Investing Initiative.
▪  koppelt per e-mail de inzichten terug.

6. Webinar Leaders in Finance
Acties:
▪  gaan in gesprek met Leaders in Finance.
▪ Koppelen onze inzichten terug per e-mail, met advies en besluitvorming.

7. Dialoog derde partijen
Acties, uiterlijk 15 februari conceptvoorstel, eventueel in de CFSK agenderen:
▪  pakt dit op en schrijft een kort voorstel met een oplossingsrichting.

Met vriendelijke groet, 

 
 

m 06-  
e @nvb.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: ) 
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 17:50 
Aan:  

 
CC:  
Onderwerp: RE: A.u.b. reactie op opties | Forward looking analyse, zie het agendapunt 

vorige WGKC-vergadering 

Beste  

Dank voor de uitnodiging, hierbij mijn beschikbaarheid: 

- Maandag 21 tussen 11 en 12.

- Dinsdag 22 tussen 9 en 12 en tussen 15.30 en 17.
- Donderdag 24 tussen 9 en 11 en tussen 14 en 17.

Vriendelijke groet, 

 

Van: @minfin.nl>  
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 14:19 
Aan: @nvb.nl>; @minezk.nl>;  

@minfin.nl> 
CC: @nvb.nl> 
Onderwerp: RE: A.u.b. reactie op opties | Forward looking analyse, zie het agendapunt vorige WGKC-
vergadering 

Beste 

Dank voor je mail. Ik zou kunnen op de volgende tijdstippen:

- Maandag 21 februari tussen 10:30 en 12:00.

- Dinsdag 22 februari tussen 10:00 en 12:00.

- Dinsdag 22 februari tussen 15:00 en 17:00.

- Woensdag 23 februari tussen 11:00 en 12:00, en tussen 13:15 en 15:00.

- Donderdag 24 februari tussen 09:00 en 12:00.

Met vriendelijke groet,

 
 

.......................................... 
Afdeling Financiële Stabiliteit 
Directie Financiële Markten 

Ministerie van Financiën 
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 
.......................................... 

M +316  

E @minfin.nl
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Van: @nvb.nl>  
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 14:13 
Aan: @minezk.nl>;  

@minfin.nl>; @minfin.nl> 
CC @nvb.nl> 
Onderwerp: A.u.b. reactie op opties | Forward looking analyse, zie het agendapunt vorige WGKC-
vergadering 

Beste  

Hieronder treffen jullie opties aan voor digitale Teams-vergadering van 45 minuten. 
Onderwerp: Forward looking analyse, zie het agendapunt vorige WGKC-vergadering 

- Maandag 21 februari tussen 10.30-13.30 uur

- Maandag 21 februari tussen 16.00-17.30 uur

- Dinsdag 22 februari tussen 09.00-12.00 uur

- Dinsdag 22 februari tussen 15.30-17.00 uur

- Woensdag 23 februari tussen 11.00-15.00 uur

- Donderdag 24 februari tussen 09.00-17.00 uur

Ik verneem graag zo snel mogelijk jullie beschikbaarheid op deze opties, waarvoor bij voorbaat hartelijk 
dank. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

t 31 020  
m (0)6  
e @nvb.nl 

Door het coronavirus werken wij vanuit huis. We zijn bereikbaar via Teams, mobiele telefoon en e-mail. 
We houden u via onze speciale coronapagina op de hoogte over actueel nieuws en verwijzingen. Heeft 
u een andere vraag? Mail deze naar info@nvb.nl.
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Van: @dufas.nl> 
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 13:45 
Aan: @minfin.nl 
CC:  
Onderwerp: DUFAS guidelines Klimaatcommitment en overzicht frameworks 
Bijlagen: Feb 2022 DRAFT Proposal Klimaatcommitment guidelines DUFAS.pdf; Feb 

2022 climate frameworks comparison.pdf 

Beste  

Zoals beloofd tijdens overleg afgelopen dinsdag hierbij de draft DUFAS-guidelines voor 
Klimaatcommitment. Het is dus nog geen finale versie en we willen ook nog verder afstemmen met de 
Pensioenfederatie om te voorkomen dat we tegenstrijdige aanbevelingen geven. Als ik het goed begrepen 
heb, is het ook de bedoeling dat dit document en dat van de Pensioenfederatie volgende week worden 
voorgelegd in de CFSK.   

Daarnaast voeg ik ook het overzicht van de climate frameworks toe zoals ik liet zien in de vorige WGCK 
meeting. Hierbij de disclaimer dat het overzicht wellicht volledig.  
Groet,  

 

 
 

+ 31 6 
www.dufas.nl | @dufas.nl
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Van:  
Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 11:51 
Aan: Secretariaat Klimaat 
Onderwerp: FW: CFSK | agenda + stukken vergadering 22 februari '22 
Bijlagen: 00 - Agenda CFSK vergadering 22 februari 2022.docx; 02 - Verslag CFSK 

vergadering 20 januari 2022 (concept).docx; 03.1 - Two-pager 
voortgangsrapportage.pdf; 03.2 - Aanbiedingsbrief KPMG.docx; 04.1 - 
Guidance op relevante beleggingen en actieplannen Pensioenfondsen.pdf; 
04.2 - Guidance op relevante beleggingen en actieplannen 
Vermogensbeheerders.pdf; 05 - Maatschappelijke dialoog 
Klimaatcommitment.docx 

Graag in ibabs voor dinsdag 

Vriendelijke groet, 

 

Van: @nvb.nl>  
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 17:48 
Aan: @samhoud.com>; @nvb.nl>;  

@verzekeraars.nl>; @dufas.nl) @dufas.nl>;  
@pensioenfederatie.nl>; @ing.com>; 
@asr.nl; @robeco.nl>; @apg-am.nl; 

@minezk.nl>; @minfin.nl> 
CC: @samhoud.com>; @verzekeraars.nl>; @dufas.nl; 

@dufas.nl)' @dufas.nl>; @pensioenfederatie.nl>; 
@nvb.nl>; @nvb.nl>;  

@minfin.nl>; @minfin.nl>;  
@minfin.nl>; @minezk.nl> 

Onderwerp: CFSK | agenda + stukken vergadering 22 februari '22 

Beste Commissieleden, 

Aangehecht de agenda + stukken voor de CFSK-vergadering van dinsdag 22 februari van 13:30 – 15:00 
uur.  

Van 13:30 – 14:00 uur zullen  van KPMG inbellen op de opdracht voor 
2022 – 2023 toe te lichten. 

Agendapunt 6 wordt alleen in aanwezigheid van Femke de Vries, de experts en de koepeldirecteuren 
besproken. 

Met vriendelijke groet, 
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1/1 

AGENDA 

Datum en tijd: 22 februari 2022, 13:30 - 15:00 uur 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Agendapunt 

13:30 – 14:00 uur 

1 Opening en mededelingen 

2 Verslag vergadering 20 januari 2022 (ter vaststelling) 

3 Opdracht KPMG 2022 – 2023 (ter bespreking & vaststelling) 

Toelichting door KPMG. Vaststellen opdracht & timing van de rapportages. 

14:00 – 14:30 uur 

4 Update relevante beleggingen en financieringen & actieplannen (ter bespreking) 

Update stand van zaken met ruimte voor het stellen van vragen. De meegestuurde documenten zijn 

conceptversies en graag vertrouwelijk behandelen. 

5 Voorstel voor een maatschappelijke dialoog (ter bespreking) 

Besluitpunten in de notitie. 

14:30 – 15:00 uur 

6 Brief aan minister Jetten (ter bespreking) 

Wordt alleen in aanwezigheid van Femke de Vries en de koepeldirecteuren besproken. 

7 Rondvraag 

Datum volgende vergadering 

Nog nader te bepalen 

Vergadergroep: Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment 
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KPMG Accountants N.V. 

Postbus 74500 

1070 DB  Amsterdam 

Laan van Langerhuize 1 

1186 DS  Amstelveen 

Telefoon (020) 656 7890 

www.kpmg.nl 
 

Document classificatie  KPMG Confidential 

KPMG Accountants N.V., een naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, 

is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse 

entiteit. 

Vertrouwelijk   
Nederlandse Vereniging van Banken; 
Dutch Fund and Asset Management 
Association; 
Pensioenfederatie; 
Verbond van Verzekeraars. 
(hierna 'Commissie Financiële Sector 
Klimaatcommitment') 
p.a.
Gustav Mahlerplein 29 -35
1082 MS  Amsterdam

Uw ref.: 

Onze ref.: 

Contact:  

Amstelveen, XXX 

Betreft: Aanbiedingsbrief Klimaatrapportage Financiële Sector 2022 - 2023 

Geachte Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment, Geachte , Geachte 
, Geachte , Geachte ,  

Met veel plezier versturen wij u onze opdrachtbevestiging inzake ons voorstel 
“Voortgangsrapportage Klimaatcommitment” wat wij op 20 januari 2022 hebben toegelicht in de 
Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment. Wij zijn zeer verheugd om de Commissie 
Financiële Sector Klimaatcommitment te mogen ondersteunen bij het schrijven van de verdere 
sectorrapportages.  

Voor wat betreft de inhoud en de wijze van uitvoering van deze opdracht hebben wij u een 
voorstel gestuurd, dat als bijlage bij deze brief is gevoegd. Door middel van deze brief bevestigen 
wij de aanvaarding van de adviesopdracht en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden en 
leggen wij de doelstelling van deze adviesopdracht, alsmede de aard en de beperkingen van 
onze werkzaamheden, schriftelijk vast. 

Aanleiding en vraagstelling 

U hebt KPMG Accountants N.V., tevens handelend onder de naam KPMG Sustainability (hierna 
‘KPMG’), gevraagd de hieronder beschreven opdracht uit te voeren. 

Onze dienstverlening 

Wij zullen de opdracht uitvoeren zoals beschreven in bijgevoegde voorstel 
“Voortgangsrapportage Klimaatcommitment” d.d. 20 januari 2022. Wij zullen u ondersteunen met: 

― Tweede voortgangsrapportage - Q3 2022: rapportage die met name inzicht verschaft in de 
huidige stand van zaken m.b.t. het meten van het CO2 gehalte van relevante investeringen 
en beleggingen. Deze rapportage zal de actieplannen beknopt behandelen; 
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C O N C E P T  -  G U I D A N C E  

R E L E V A N T E  B E L E G G I N G E N  &

A C T I E P L A N N E N  

Klimaatcommitment financiële sector 

Februari 2022 

Pensioenfederatie 

Prinses Margrietplantsoen 90 

2595 BR Den Haag 

Postbus 93158 

2509 AD Den Haag 

T +31 (0)70 76 20 220 

info@pensioenfederatie.nl 

www.pensioenfederatie.nl 

KvK Haaglanden 52988368 

Deze notitie vormt het concept van de guidance op relevante beleggingen & 

actieplannen van de pensioenfondsen onder het Klimaatcommitment en is 

daarmee nog niet definitief. De definitieve versie, een gezamenlijk document 

met DUFAS, wordt later opgeleverd. 

INLEIDING 

In het Klimaatcommitment van de financiële sector is onder meer het 

volgende afgesproken: 

b. De partijen ondernemen actie om het CO2-gehalte van hun relevante

financieringen en beleggingen te meten. Vanaf het boekjaar 2020 

rapporteren zij daarover publiekelijk in de vorm die voor hun het meest 

passend is. De partijen kunnen hun eigen methodiek kiezen maar 

verbinden zich aan een proces om onderling ervaringen te delen, 

resultaten vergelijkbaar te maken en stappen te zetten om de meting te 

verbeteren en te verdiepen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de 

internationale ontwikkelingen en standaarden op dit gebied 

c. Uiterlijk in 2022 maken de partijen hun actieplannen inclusief

reductiedoelstellingen voor 2030 bekend voor al hun relevante 

financieringen en beleggingen. De partijen zullen toelichten welke acties 

zij nemen om bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs. Dit kan een 

combinatie zijn van benaderingen waaronder CO2-reductiedoelstellingen 

voor de portefeuille waar dat mogelijk is, engagement, en financieringen 

van CO2-reducerende projecten.  
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In 2020 hebben pensioenfondsen gezamenlijk een visie op harmonisatie van 

meetmethoden en een bijbehorende Q&A samengesteld (zie bijlage 2 en 3). 

Deze guidance bouwt daar verderop. 

Ten aanzien van de definitie van relevante beleggingen is afgesproken dat 

hiermee wordt gedoeld op de kernactiviteiten van een financiële instelling, 

waarvan verwacht kan worden dat zij impact hebben op klimaatverandering. 

Er wordt gebruik gemaakt van een ingroeimodel, omdat het nog niet mogelijk 

is om voor alle posten op de balans de klimaateffecten te meten. Financiële 

instellingen zelf bepalen over welke relevante activiteiten zij bij voorrang 

rapporteren, en zij leggen hun keuzes ook uit1. 

In de eerste voortgangsrapportage van KPMG wordt opgemerkt dat de 

vergelijkbaarheid tussen instellingen een belangrijke uitdaging is voor de 

financiële sector. De beperkte vergelijkbaarheid van het klimaatbeleid is naar 

mening van KPMG o.a. het gevolg van verschillen in interpretatie van wat een 

relevante belegging en wat een actieplan is.  

Dit document doet een aanzet om tot een verdere gezamenlijke visie te 

komen over: 

1. De wijze waarop wordt bepaald of beleggingen relevant zijn

2. De elementen die verwacht worden in de actieplannen

De intentie is om hiermee: 

- Vergelijkbaarheid van rapportages van financiële instellingen te

bevorderen;

- Ervaringen met betrekking tot de uitvoering van het Klimaatcommitment

te delen en daarmee verbeteringen te stimuleren;

- Een toelichting te geven op de uitdagingen die gepaard gaan met de

uitwerking van de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatcommitment,

en daarmee het begrip bij stakeholders te vergroten.

1 Zie voor meer informatie: 

https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/07/10/faq-

financiele-sector-over-

klimaatdoelen/Antwoorden+op+vragen+aan+de+financi%C3%ABle+sector+over+klimaatdoelen.p

df 
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Dit document biedt instellingen guidance op relevante beleggingen en 

actieplannen. De instellingen blijven zelf geheel en individueel 

verantwoording dragen voor hun eigen implementatie van het 

klimaatcommitment.  

REVELANTE BELEGGINGEN  

Uit een enquête onder leden van de pensioenfederatie en DUFAS blijkt dat 

financiële instellingen hoofdzakelijk op basis van de volgende aspecten 

bepalen of een beleggingscategorie relevant is in het kader van het 

Klimaatcommitment:  

1. Beschikbaarheid van CO2 / klimaat data en een (accounting)standaard

2. Het gewicht van de beleggingen in de portefeuille

3. De mate waarin de belegger invloed kan uitoefenen op de emissies

Welke beleggingen als relevant worden gezien, kan dus veranderen over tijd. 

In het bijzonder het gebrek aan klimaatdata waarop gestuurd kan worden 

vormt op dit moment nog een belangrijke belemmering om beleggingen als 

relevant te bestempelen in het kader van het klimaatcommitment. Men wil pas 

doelstellingen formuleren als dit mogelijk is op basis van data en 

(acounting)standaarden die hier geschikt voor zijn. De doelstellingen moeten 

passen bij dat wat de instellingen willen bereiken met hun klimaatbeleid, 

namelijk bijdragen aan een daadwerkelijke reductie van de CO2-uitstoot. Dit 

is voor een belangrijk deel van de beleggingen nog niet mogelijk. Het kan 

daardoor in sommige gevallen  zinvoller zijn om op andere manieren (dan 

CO2-doelen) klimaatdoelen of acties te definiëren. Ook als data en 

standaarden beschikbaar zijn, kan het voor instellingen een uitdaging zijn om 

te bepalen welk ambitieniveau en pad in lijn is met het Klimaatakkoord van 

Parijs.    

Door alle deelnemers aan de enquête van de pensioenfederatie worden de 

beleggingscategorieën beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties als 

relevant gezien in het kader van het klimaatcommitment. Voor deze 

beleggingscategorieën zijn de klimaatdata en (accounting)standaarden 

inmiddels van dermate goede kwaliteit, dat men mogelijkheden ziet om op 

basis hiervan zinvolle klimaatdoelstellingen te formuleren.  

Vastgoedbeleggingen en staatsobligaties worden door slechts een deel van de 

deelnemers als relevant gezien. Voor deze categorieën is wel kwantitatieve 
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Box 1: Uitdagingen voor vastgoed 

Voor vastgoed is hoofdzakelijk de databeschikbaarheid een belemmering om 

reductiedoelstellingen te formuleren, wat maakt dat niet elke instelling deze 

beleggingscategorie als relevant bestempelt. Vaak is er wel een eerste 

inschatting gemaakt van de CO2-uitstoot van de beleggingen voor delen van de 

portefeuille, maar is de datakwaliteit nog dermate slecht dat sturing hierop 

risico’s met zich meebrengt. Daarom wordt volop ingezet op de verbetering van 

de data, bijvoorbeeld door vastgoedbeheerders aan te sporen om hun 

rapportage op dit vlak te verbeteren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar 

CO2-data, maar ook naar andere data die sturing zinvol en effectiever maken. 

Ondanks het gebrek aan data kunnen instellingen wel stappen nemen om een 

bijdrage te leveren aan de energietransitie met deze beleggingen. Zo is het 

mogelijk om gebouwen te renoveren, bij nieuwe aankopen rekening te houden 

met de energie-efficiëntie van gebouwen en externe managers te beoordelen en 

te monitoren op hun klimaatbeleid. Voorbeelden van veelbelovende standaarden 

die in ontwikkeling zijn, zijn: CRREM (decarbonsatie paden voor verschillende 

type van vastgoed) en GRESB. 
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Wij zien het als onwenselijk om een harde grens voor te schrijven voor welke 

beleggingen relevant zijn en welke niet. Ten eerste moeten Pensioenfondsen 

zelf beslissen wat past binnen de mogelijkheden en strategie. Ten tweede is 

dit afhankelijk van o.a. de data die instellingen tot hun beschikking hebben 

en hun beoordeling van de kwaliteit van deze data. De kwaliteit van de data 

van aandelen en bedrijfsobligaties wordt echter wel als dermate goed gezien, 

dat we van instellingen mogen verwachten dat zij minimaal deze twee 

beleggingscategorieën als relevante beleggingen categoriseren. 

Daarnaast is van belang dat financiële instellingen duidelijk toelichten welke 

keuzes zij maken in hun klimaatbeleid en in welke fase van ontwikkeling het 

klimaatbeleid in de verschillende beleggingscategorieën zich bevindt. 

Grofweg kunnen we de volgende drie fases onderscheiden: 

Box 2: Uitdagingen voor staatsobligaties 

Voor staatsobligaties is wel CO2-data beschikbaar, maar lijkt deze minder 

geschikt om passende of zinvolle doelstellingen op te formuleren. Men kan een 

voetafdruk berekenen op basis van bijvoorbeeld de uitstoot van een land. Veel 

pensioenfondsen hebben relatief grote posities in staatsobligaties van (enkele) 

Europese landen. De mogelijkheden die pensioenfondsen hebben om te sturen 

op de CO2-uitstoot van deze beleggingsportefeuille is beperkt. Dit zou 

betekenen dat zij ofwel Europese overheden met engagement moeten overtuigen 

om de uitstoot omlaag te brengen, ofwel de investeringen in landen met een 

relatief hogere CO2-uitstoot uit de portefeuille moeten verwijderen. Van beide 

acties is de verwachting dat deze weinig zullen bijdragen aan een 

daadwerkelijke reductie van de CO2-uitstoot. Veel instellingen zien 

staatsobligaties daarom als minder relevant en focussen met hun klimaatbeleid 

liever op de beleggingen waarmee zij wel een zinvolle bijdrage verwachten te 

leveren aan de energietransitie. Ondanks het gebrek aan data kunnen 

instellingen wel stappen nemen om een bijdrage te leveren aan de 

energietransitie met deze beleggingen. Zo is het sinds een paar jaar mogelijk 

om te investeren in staatsobligaties waarvan de opbrengsten specifiek worden 

aangewend om bij te dragen aan de transitie van een land naar duurzame 

energie(infrastructuur) of verduurzaming van (openbaar) vervoer. In 2021 gaven 

Duitsland, Zweden, Italië, het VK en Spanje dergelijke groene staatsobligaties 

uit. Met de uitgifte van Europese Next Generation (NGEU) obligaties lijkt deze 

vorm van financiering flink te gaan groeien. 
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ACTIEPLANNEN 

Concreet verwachten we dat minimaal de volgende elementen ten aanzien van 

het klimaatbeleid op portefeuilleniveau terugkomen in het actieplan: 

- Een langetermijnvisie. Waar streeft het pensioenfonds naar met het

klimaatbeleid? Kan er een beeld gegeven worden bij het ambitieniveau?

- Prioriteiten. Waar ligt de focus van het klimaatbeleid en waarom?

- Relevante beleggingen. Waarom worden bepaalde beleggingen wel, en

andere niet, als transparant in het kader van het klimaatcommitment

bestempeld?

Daarnaast verwachten we dat de volgende informatie op totale portefeuille- of 

beleggingscategorieniveau wordt opgenomen: 

- Een of meerdere kwantitatieve doelstelling(en) waar mogelijk en passend,

minimaal voor categorie 1 beleggingen (beursgenoteerde aandelen en

bedrijfsobligaties).

- Een beschrijving van de instrumenten die worden ingezet en acties die

worden genomen om bij te dragen aan de doelen van het klimaatakkoord.

Dit kan gedaan worden voor alle beleggingscategorieën waarvoor dit van

toepassing is, ook als deze niet als relevant zijn bestempeld in het kader

van het klimaatcommitment. Deze maatregelen kunnen meer kwalitatief

of meer kwantitatief van aard zijn.

- Een toelichting op deze keuze en uitleg hoe hiermee een bijdrage wordt

geleverd aan de energietransitie en/of reductie van de reële CO2 uitstoot.

In lijn met wat is afgesproken in het klimaatcommitment, verwachten we dat 

pensioenfondsen hun uiterste best doen om de actieplannen in 2022 publiek 

te maken. 
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BIJLAGE 1 – UITKOMSTEN KLIMAATENQUÊTE 

Figuur A1 - uitkomsten enquête, welke 

categorie relevant? 

Figuur A2 – uitkomsten enquête, wanneer is 

een categorie relevant? 

Figuur A3 - uitkomsten enquête, op welke 

beleggingscategorieën zal een 

reductiedoelstelling geformuleerd worden? 

Figuur A2 – uitkomsten enquête, waar is de 

reductiedoelstelling op gebaseerd? 
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BIJLAGE 2 - VISIE OP HARMONISATIE VAN CARBON 

FOOTPRINT MEETMETHODEN 

Door de pensioenfondsen onder het klimaatcommitment 

Als onderdeel van het klimaatbeleid, is door verschillende pensioenfondsen 

de afgelopen jaren de carbon footprint van de beleggingsportefeuilles in kaart 

gebracht. In het Commitment van de financiële sector aan het Nederlandse 

klimaatakkoord is de afspraak gemaakt om de Carbon Footprint jaarlijks te 

publiceren voor alle relevante beleggingscategorieën en te streven naar 

harmonisatie van de meetmethodes. Harmonisatie stelt ons in staat data van 

verschillende instellingen te vergelijken, en een gemeenschappel ijke “taal” te 

ontwikkelen. Hierbij willen wij benadrukken dat het meten van de Carbon 

Footprint geen doel op zelf is, maar wordt gedaan in de verwachting dat dit 

ons kan helpen om een beleid te ontwikkelen dat bijdraagt aan het reduceren 

van de CO2 uitstoot in de reële economie2. Hieronder wordt beschreven welke 

route wij, als pensioenfondsen, voorstellen om toe te werken naar 

harmonisatie van meetmethodes.   

Op dit moment verschillen de aannames die door pensioenfondsen gebruikt 

worden om de carbon footprint van de portefeuille te berekenen. Een aantal 

belangrijke verschillen zijn: 

• De wijze waarop de uitstoot wordt toegerekend aan de beleggingen in de

portefeuille

• De peildata die wordt gebruikt voor de posities en de CO2 emissies

• De scope van de CO2 emissies die wordt meegenomen in de analyse

• De vraag wel of niet normaliseren

Het is ons inziens van belang dat de Carbon Footprint meting niet alleen 

tussen pensioenfondsen vergelijkbaar wordt, maar voor de gehele financiële 

sector. Daarom steunen wij de ontwikkeling van richtlijnen hiervoor door het 

Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF)3 en is ons uitgangspunt om 

deze richtlijnen te volgen.  

Dit impliceert dat we voornemens zijn om in de toekomst de uitstoot toe te 

rekenen op basis van EVIC (Enterprise Value Including Cash). Hoewel PCAF 

Nederland eerder toerekening op basis van marktkapitalisatie ook mogelijk 

maakte, komt deze optie niet meer voor in de nieuwe Global Standards van 

PCAF. PCAF geeft aan dat de Global Standards in principe leidend zijn en de 

Nederlandse PCAF organisatie ook deze richting op wil bewegen. Daarnaast is 

het niet mogelijk om de marktkapitalisatie methode te gebruiken voor de 

2 Waar hier wordt gesproken over CO2 uitstoot wordt gedoeld op de uitstoot van CO2 andere 

broeikasgassen, die worden gemeten als CO2 equivalenten. 
3 PCAF is opgericht door 14 Nederlandse financiële instellingen en zet zich sinds 2015 in voor 

harmonisatie van het meten van de Carbon Footprint.  
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obligatieportefeuilles, terwijl wij voornemens zijn om ook voor deze 

beleggingscategorie een Carbon Footprint te publiceren. 

Het gebruik van PCAF richtlijnen heeft daarnaast o.a. de volgende 

consequenties: 

• Voor 2020 is publicatie van de scope 1 & 2 emissies voldoende. Vanaf

2021 start de gefaseerde verplichting voor scope 3 emissies. Allereerst

voor olie en gas en mijnbouw bedrijven.

• Minimaal wordt de absolute footprint gerapporteerd. Om

vergelijkbaarheid te bevorderen lijkt het ons wenselijk dat

pensioenfondsen ook rapporteren op basis van het beheerd vermogen

(absoluut gedeeld door het beheerd vermogen in asset classes waarover

de voetafdruk wordt berekend).

Om te borgen dat carbon footprint metingen vergelijkbaar zijn, is het ons 

inzien wenselijk om ook afspraken te maken over de peildata van de posities, 

de peildata van de EVIC waarden en de peildata van de uitstoot data die 

gebruikt worden. Op dit moment maken pensioenfondsen hierin verschillende 

keuzes. Onze intentie is om, in samenwerking met PCAF, afspraken te maken 

over de peildata die gebruikt worden om de carbon footprint te berekenen die 

aangeleverd wordt voor de sectorrapportage Financiële Sector 

Klimaatcommitment. 

De PCAF methode is weliswaar geschikt om de absolute emissies van de 

beleggingsportefeuilles te meten en rapporteren, maar is minder geschikt 

voor sturing van de portefeuilles. De absolute uitstoot hangt immers sterk 

samen met de omvang van de portefeuilles. Gebruik van de uitstoot per 

geïnvesteerde euro heeft echter eveneens nadelen; deze maatstaf wordt 

bijvoorbeeld beïnvloed door koersveranderingen. We vinden het van belang 

om verder onderzoek te blijven doen naar methodes die wel geschikt zijn 

voor sturing en ook op dit vlak te streven naar harmonisatie. Dit impliceert 

niet dat we er naar streven dat elke financiële instelling dezelfde methode 

gebruikt om carbonreductiedoelstellingen te formuleren. De doelstellingen 

dienen immers te passen bij de kenmerken van de instelling en het 

klimaatbeleid. Wel is het ons inziens wenselijk om voor de verschillende 

mogelijkheden die er zijn om doelstellingen te formuleren een 

gestandaardiseerde methode te ontwikkelen. Initiatieven zoals Science Based 

Targets kunnen daar bij helpen.  
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BIJLAGE 3 - Q&A HARMONISATIE MEETMETHODES 

Voor wie is de PCAF standaard bedoeld?  

De PCAF standard is ontwikkeld voor financiële instellingen en bedoeld om de 

CO2 emissies van hun investeringen en leningen op een consistente manier te 

meten en rapporteren. De standaard kan gebruikt worden door: verschillende 

soorten banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars. 

Deze informatie kan financiële instellingen inzicht geven in de bijdrage van 

hun beleggingen aan de CO2 uitstoot, die vervolgens gebruikt kan worden om 

een klimaatbeleid te formuleren.  

Welke partijen gaan deze manier van rapporteren gebruiken?  

In 2021 gaan de o.a. volgende Nederlandse pensioenfondsen hun emissies al 

op deze manier rapporteren: ABP, bpfBOUW, PFZW, PMT, PME en SPW. PCAF 

heeft 100 leden (met $21 biljoen vermogen) die zich committeren aan het 

gebruik van de methode. De stuurgroep van PCAF bestaat uit: ABN AMRO, 

Amalgamated Bank, ASN Bank, the Global Alliance for Banking on Values, 

Morgan Stanley, NMB Bank, Triodos Bank en afgevaardigde van de UN 

convened Nett-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA).  

Hoe verhoudt deze methode zich tot regelgeving vanuit toezichthouders van 

de financiële sector zoals de TCFD en SFDR)? 

TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, is opgericht door 

de Financial Stability Board met als doel  effectievere klimaat gerelateerde 

rapportages te bevorderen. De gedachte hierachter is dat (meer) transparantie 

over klimaatrisico’s nodig is om hier op te kunnen sturen. Deze rapportage is 

in Nederland niet verplicht, maar steeds meer financiële instellingen 

gebruiken de richtlijnen van TCFD om te rapporteren over klimaatrisico’s in 

hun jaarverslagen. TCDF vraagt financiële instellingen onder meer om te 

rapporteren over hun CO2 uitstoot.  

PCAF ondersteunt de doelstelling van TCFD rechtstreeks door financiële 

instellingen methodologieën te bieden voor het meten van gefinancierde 

emissies en een totale waarde voor de absolute emissies die verband houden 

met activaklassen in hun krediet- en beleggingsportefeuilles. Hiermee kunnen 

financiële instellingen bijvoorbeeld koolstof intensieve hotspots in de 

portefeuille identificeren die onderhevig kunnen zijn aan hoge 

transitierisico’s. Op basis van deze informatie kunnen financiële instellingen 

de impact van transitierisico’s inschatten en deze risico’s beperken.    

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) heeft als doel om 

transparant te maken hoe duurzaamheidsrisico’s en kansen op de financiële 

markten geïntegreerd worden. In verschillende onderdelen van deze 

wetgeving wordt ook gerefereerd naar de carbon footprint ontwikkeling van 

de beleggingen.  

Hoe verhoudt deze methode zich tot andere klimaat standaarden?  

Er zijn veel andere standaarden maar PCAF is, momenteel, standaard voor het 

rapporteren van CO2 emissies door financiële instellingen. Daarnaast zijn er 
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verschillende standaarden en initiatieven voor scenario-analyse (PACTA), 

target setting (NZIF, NZAoA, IIGCC) en klimaatactie (bijvoorbeeld CA100+, 

PPCA). Het rapport van PCAF geeft hierover meer uitleg. Daarin staat ook dat 

de PCAF standard gebruik maakt van de GHG Protocol Corporate Accounting 

and Reporting Standard.  
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Heeft de meting enkel betrekking op de CO2 emissies, of ook op andere 

broeikasgassen? 

De meting heeft betrekking op de volgende zeven broeikasgassen: 

- koolstofdioxide (CO2)

- methaan (CH4),

- lachgasoxide (N2O)

- fluorkoolwaterstoffen (HFK's)

- perfluorkoolwaterstoffen (PFK's)

- zwavelhexafluoride (SF6)

- stikstoftrifluoride (NF3)

De uitstoot die samenhangt met de laatste zes broeikasgassen wordt 

uitgedrukt in koolstofdioxide-equivalenten (CO2e). 

Hoe gaat deze standaard mij helpen bij het vaststellen van reductie doelen?   

De PCAF standaard is niet bedoeld voor het bepalen van targets. De methode 

bevat daarom ook geen regels voor de gewenste reductie of het te gebruiken 

basisjaar. Financiële instellingen kunnen hun emissies wel beter vergelijken 

met de emissies van andere financiële instellingen. Dit kan helpen bij het 

bepalen van een doel. We vinden het bij het vaststellen van doelen verstandig 

dat financiële instellingen een doel stellen dat past bij de middelen en 

mogelijkheden die ze hebben.    

Waarom rapporteren we niet over scope 3 (emissies door gebruik en in de 

toeleveringsketen), dat is waar de echte impact is?  

Het klopt dat voor sommige bedrijven de emissies van het gebruik van 

producten gebruik veel groter is dan de emissies door de productie ervan. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor olie en auto’s. Idealiter zouden we emissies meten op 

basis van scope 3 emissies. Dat wil PCAF ook. PCAF stimuleert gebruikers van 

de standaard daarom ook in de loop van de tijd voor specifieke sectoren de 

scope 3 emissies separaat te gaan rapporteren. PCAF erkent echter ook dat 

kwaliteit en beschikbaarheid van scope 3 nog verder moet verbeteren.  

Waar staat EVIC voor en waarom is daarvoor gekozen?  

PCAF gebruikt bij de attributie van emissies EVIC wat staat voor “Entreprise 

Value including Cash”. Dit is de som van de marktkapitalisatie van aandelen, 

de totale schuld en de liquide middelen (cash) aan het einde van het boekjaar. 

De PCAF methode sluit daarmee aan op de Europese eisen van de EU 

Technical Expert Group  voor klimaat benchmarks.  Het is een veel 

voorkomende indicator en de beschikbaarheid zal toenemen door Europese 

regels voor klimaatmaat benchmarks  wordt gebruikt. Met deze indicator kan 

een voetafdruk voor aandelen en bedrijfsobligaties worden gebruikt en 

resulteert niet in dubbeltellingen. De component liquide middelen (cash) is 

meegenomen om ongewenste effecten te voorkomen, het PACF rapport geeft 

daar voorbeelden van. 

Het PCAF rapport: 
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The Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry 

(carbonaccountingfinancials.com) 












